
FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

NUMER 03 (48) 2011DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY

®

W tym numerze raporty: 
• Raport frezarek CNC - str. 14
• Raport pił taśmowych - str. 53

Przestrzenny skaner pomiarowy firmy GOM
więcej na stronie 36 





Najwyższa obecnie na świecie drewniana konstrukcja,  
z drewna modrzewiowego, 110 m wysokości, złożona bez jednego 
stalowego gwoździa, skręcona ponad 16 tysiącami mosiężnych śrub 
– gdzie? – czytaj poniżej!

Szanowni Państwo!
Wakacje i lato przed nami, czas na urlop (ale wypoczynkowy, a nie 

związany z remontem mieszkania!). Gdyby jednak dni urlopu zostało 
już niewiele, polecam krótki i nietypowy relaks pod ziemią. Brzmi trochę 
makabrycznie, ale chodzi mi o zwiedzanie kopalni. Odwiedziłem na wiosnę 
Szlak Zabytków Techniki woj. śląskiego. Jest tych zabytków wiele, proszę 
sprawdzić we wszechwiedzącym Internecie – lista miejsc do odwiedzenia 
jest długa. Uważam, że sztolnie czy kopalnie na upalne lato są dobrym 
wytchnieniem – chłodno i wilgotno. Zwiedzałem te w Tarnowskich 
Górach (Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga) - gorąco polecam. 
Jeżeli lato zaskoczy nas inną pogodą – może warto odwiedzić Muzeum 
Zapałek w Częstochowie? Natomiast na zdjęciu powyżej jestem w 
miejscu historycznym dla nas Polaków – pod drewnianym masztem 
radiowym w Gliwicach. To tu odbyła się hitlerowska prowokacja  

i zaczęła się II wojna światowa. Zamiast 
lata w Egipcie czy Tunezji, gdzie może być 
dla nas, białych i chrześcijan za „gorąco” 
(piszę tekst akurat po zabiciu Osamy bin 
Ladena) zwiedzajmy Polskę i jej zabytki. 
Wiem, że u nas jest czasami  drogo 
– szczególnie nad morzem, dlatego 
mówię o weekendowym wyjeździe. 
Lecz pokazanie dzieciom ciekawych 
miejsc w Polsce pozwala im przypomnieć 
o polskich korzeniach i oderwać od 
telewizyjnej i komputerowej  „nibylandii”. 
Bo kto z „nie-Ślązaków” wie czym różnił 
się gwarek od górnika? Korzystajmy  
z dobrodziejstw cywilizacji światowej, 
ale poszerzajmy też swoją wiedzę  
o Polsce. Szczególnie obecnie, kiedy 
szkolne lekcje historii są tak barbarzyńsko 
okrojone.

Coś długo rozpisałem się  
o wakacjach – chyba trochę za 

nimi tęskno. Ten numer Forum drukujemy przecież na poznańskie 
targi Mach-tool. Zamieszczamy w nim nasze typowe artykuły 
czyli m.in. raport o centrach frezarskich i piłach. Pisałem powyżej  
o śląskich gwarkach czy górnikach, ale może zadam zagadkę związaną  
z gwarą wielkopolską i poproszę o podanie jej rozwiązania na naszym 
stoisku w Poznaniu (dotyczy to tych z Państwa, którzy nie pochodzą  
z Wielkopolski). A oto zadanie: jak rozumiem zdanie : „w antrejce na 
ryczce stały pyrki w tytce”?

Prócz nowego numeru Forum Narzędziowego w Poznaniu pokażemy 
szlifierki i wrzeciona Nakanishi, mocowania System3R, będą także 
handlowcy od materiałów, z którymi będzie można porozmawiać 
na interesujące Państwa tematy. Zapraszam do odwiedzenia 
pawilonu 3, stoisko 24. Czekamy na Was,
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DNI OTWARTE SANDVIK COROMANT - DMG

W dniach 10-12 maja 2011 r., w godz. 9.00-
16.00, w Fabryce Sandvik w Katowicach odbyły 
się wspólne seminaria Edgecam – Sandvik Coro-
mant – DMG Polska.

Program obejmował udział w sesjach i po-
kazach tematycznych poświęconych między 
innymi:
• strategii obróbki narzędziami pełnowęgli-

kowymi,obróbce materiałów hartowanych 
(pow. 55 HRC),

• kompleksowej ofercie produktowo-serwiso-
wej Edgecam, Sandvik Polska i DMG Polska,

• korzyściom wynikającym ze współpracy  
z Sandvik w ramach recyklingu zużytych pły-
tek i narzędzi węglikowych,

• możliwościom zwiększenia produktywności 
dzięki narzędziom specjalnym Coromanta,

• szybkościowej obróbce stopów Al narzędzia-
mi dedykowanymi.
Zainteresowani mogli skorzystać z możliwo-

ści zwiedzenia największego w Europie Centrum 
Szkoleniowego Sandvik Coromant oraz fabryki 
płytek skrawających Sandvik Tooling (produkcja 
płytek węglikowych Baildonit oraz płytek bora-
zonowych, diamentowych i ceramicznych Coro-
mant).

W imieniu Redakcji Forum Narzędziowego 
OBERON serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
na blogu Edgecam.

DAIMLER AG ROZSZERZA WSPÓŁPRACĘ Z 
SIEMENS PLM SOFTWARE

Migracja do systemu NX Siemens PLM So-
ftware potrwa do końca 2015 roku w segmencie 
samochodów osobowych i do końca 2016 w seg-
mencie pojazdów ciężarowych 

PLANO, Teksas i STUTTGART, Niemcy,  
3 maja 2011 – Siemens PLM Software, jednostka 
biznesowa działu Siemens Industry Automation 
i czołowy światowy dostawca oprogramowania 

oraz usług z zakresu zarządzania cyklem życia 
produktów (Product Lifecycle Management - 
PLM), poinformowała że Daimler AG postanowił 
rozszerzyć współpracę z Siemens PLM Software 
na łączny okres 10 lat. Jednocześnie przedsię-

biorstwo zadeklarowa-
ło masową wymianę 
dotychczasowego śro-
dowiska do projekto-
wania wspomaganego 
komputerowo (CAD) 
i zastąpienie go opro-
gramowaniem NX™ 
– jednym z najlepszych 
na świecie rozwiązań 
do cyfrowego rozwoju 
produktów. Faza wdra-

żania oprogramowania NX w firmie Daimler 
potrwa do końca 2015 roku w segmencie sa-
mochodów osobowych i do końca 2016 roku w 
segmencie pojazdów ciężarowych, co oznacza 
możliwie maksymalne tempo procedury prze-
chodzenia do nowego systemu.

W ramach 10 letniej umowy Daimler AG 
zacznie korzystać z technologii Siemens PLM 
Software w pierwszych seriach pojazdów od 
początku 2012 roku. Siemens PLM Software 
rozpocznie uruchamianie systemu w rozległej 
sieci dostawców firmy Daimler na początku 
lipca 2011 roku.  Więcej informacji można uzy-
skać kontaktując się z Panią Aleksandrą Bo-
rys, pod numerem telefonu: 22 339 36 85 lub  
adresem e-mail: aleksandra.borys@siemens.com

NOWOŚCI NA ITM POLSKA 2011

Od 14 do 17 czerwca 2011 roku w Poznaniu 
odbywać się będą największe targi nowocze-
snych technologii dla przemysłu ITM Polska. 
Przez wystawców i gości targowych wydarze-
nie postrzegane jest jako najlepsze i najbardziej 
efektywne miejsce prezentacji najnowszych roz-
wiązań dla różnych branż – metalurgii, odlewnic-
twa, spawalnictwa, lakiernictwa, obróbki metalu, 
hydrauliki i pneumatyki. Wiele firm, w tym i wielu 
naszych reklamodawców, podczas tej edycji tar-
gów, zaprezentuje różne nowości.

I tak np. Firma APX Technologie Sp. z o.o.  
zaprezentuje nowe maszyny Klasy „X” w obra-
biarkach MORI SEIKI.

Na stoisku firmy CAMdivision będzie można 
dowiedzieć się więcej na temat Technologii syn-
chronicznej oraz obróbki elementów wielołopat-
kowych.

Firma DEMATEC zaprezentuje nowe Cen-

trum obróbcze dwupaletowe do produkcji se-
ryjnej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na 
stroiku firmy - Pawilon 3, Stoisko 28. 

Jeśli chcecie Państwo zapoznać się z peł-
ną listą firm oraz tym co zostanie zaprezento-
wane podczas targów, zapraszam na stronę  
www.machtool.mtp.pl, na której znajduje się  
„Lista Nowości ITM Polska 2011”.

SYTUACJA NSK NAKANISHI PO MARCOWYM 
TRZĘSIENIU ZIEMI W JAPONII

Wielkie trzęsienie ziemi jakie dotknęło 
wschodnią Japonię i wywołane nim fale tsuna-
mi, które uderzyły w północno - wschodnie wy-
brzeże japońskiej wyspy Honsiu spowodowało 
wielkie zniszczenia materialne i straty ludzkie. 
Prezydent NSK Nakanishi wydał oświadczenie, w 
którym informuje, że firma ani nikt z pracowni-
ków i ich rodzin nie ucierpiał podczas tego ka-
taklizmu.

Po kilku dniach od katastrofy fabry-
ka wznowiła produkcję, jednakże boryka się  
z problemami w dostawach prądu. Problemy 
mają także dostawcy NSK, z rejonu dotknięte-
go zniszczeniami, w związku z czym występują 
małe opóźnienia w dostawach do odbiorców  
w Europie.

Nie ma zagrożenia spowodowanego uszko-
dzeniem reaktorów elektrowni jądrowej w Fu-
kushimie. Dodatkowo zainstalowano licznik Ge-
igera, który monitoruje poziom radioaktywności 
wysyłanych przesyłek.

FORUM NARZĘDZIOWE OBERON - NR 4 (49) 
2011

Szanowni Państwo, wiosna w pełni, rok 
szkolny niebawem się skończy, a większość z nas 
ma już zaplanowane urlopy. Dla Redakcji Forum 
okres urlopów będzie okresem wzmożonego wy-
siłku, ponieważ w trakcie tych dwu miesięcy za-
mkniemy nr 4/2011 i zaczniemy zbierać materiały 
do nr 5/2011.

Numer 4 (49) 2011 będzie kolportowa-
ny podczas targów METAL w Kielcach oraz 
TOOLEX w Sosnowcu. Szczegółowe Kalenda-
rium wydawnicze na naszej stroni Internetowej 
- www.forumnarzedziowe.pl. Numer zamykamy 
2 lipca, więc jeśli zdecydujecie się Państwo na 
zamieszczenie publikacji na naszych łamach, to 
zachęcam do złożenia już teraz zamówienia i tym 
samym do kontaktu z redakcją dwumiesięcznika.

Zapraszam do kontaktu.
Edyta Lewicka
tel. 52 35 424 25 lub 
e-mail: e.lewicka.oberon.pl

Zaproszenie
na Dni Otwarte – SANDVIK COROMANT – DMG

Pierwszy wybór | Nowe możliwości | Profesjonalne wsparcie

Centrum Produktywności
Fabryka Sandvik w Katowicach

Załęże, ul. Pukowca 7
10-12.05.2011, godz. 900 – 1600
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OBERON®

Robert Dyrda
ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław

tel. 52 35 424 00, fax: 52 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl

Zamówione materiały 
dostarczamy w 24 godziny!



Oerlikon Balzers w Polsce regularnie powleka narzędzia 
powłoką BALINIT®HELICA.

BALINIT®HELICA jest powłoką najnowszej generacji, 
o właściwościach optymalnie dobranych do wiercenia.

Dużo większe osiągi

Rys. 1. Porównanie żywotności wierteł z powłokami:  
TiAIN i BALINIT ® HELICA. VB zużycie boczne.

Przy wierceniu na sucho jak i z minimalnym chłodzeniem 
(MQL) nowa wielowarstwowa powłoka BALINIT®HELICA daje dużo 
większą produktywność i niezawodność przy wierceniu w stosunku 
do innych powłok.Oto korzyści z jej stosowania:

»»» dłuższa żywotność narzędzia,
»»» wyższy posuw i prędkość skrawania,
»»» doskonałe odprowadzanie wiórów,
»»» większa ilość cykli ostrzenia,
»»» wyższa jakość wykonanego otworu,
»»» doskonałe osiągi przy obróbce materiałów „działających  

 ściernie”.

Kolejny obrót w spirali korzyści

Duże korzyści są możliwe ze względu na lepsze właściwości 
powłoki BALINIIT®HELICA w stosunku do warstw typu TiAl:

»»» większa odporność na zużycie,
»»» doskonała twardość na gorąco,
»»» mniejsza tendencja do klejenia się materiału obrabianego,
»»» zwiększona wytrzymałość,
»»» bardzo gładka powierzchnia.

Powłoka przeznaczona jest na narzędzia HSS jak również 
pełnowęglikowe. Z wewnętrznym i zewnętrznym chłodzeniem, do 
obróbki wszystkich gatunków stali i żeliwa. Również do głębokiego 
wiercenia.

BALINIT®HELICA wydłuża żywotność narzędzi

Zużycie krawędzi skrawającej jest dużo mniejsze. Bardzo wysoka 
odporność na utlenianie oraz twardość na gorąco powodują, że 
krawędź skrawająca jest stabilna, nie dochodzi do mikropęknięć  
w czasie pracy wiertła. Pozwala to na zdecydowanie dłuższą pracę 
narzędzia, rzadsze jego wymiany, a poprzez to lepsze wykorzystanie 
obrabiarki.
BALINIT®HELICA lepsze odprowadzenie wióra

Rys. 2. BALINIT ® HELICA umożliwia pracę z wyższymi parametrami.

Bardzo gładka powierzchnia powłoki zapewnia doskonałe 
odprowadzenie wióra.

Znakomite osiągi od nowości aż do ostatniej regeneracji

Narzędzia z powłoką BALINIT®HELICA mogą być repowlekane 
bez żadnej straty dla ich osiągów. Po każdej regeneracji narzędzie 
jest jak nowe.

Właściwości powłoki     BALINIT®HELICA
Materiał powłoki     AlCrN
Mikrotwardość (HV 0.05)    3’000
Max. temperatura zastosowania (°C)  1’100
Naprężenie ściskające (GPa)   -3
Struktura powłoki    Wielowarstwowa
Kolor powłoki:     Miedziany

Zapraszamy do współpracy!
Odpowiadamy na każde zapytanie ofertowe

Oerlikon Balzers Coating Poland Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 4; 59-101 Polkowice
T: 76 746 48 00; F: 76 746 48 01
www.oerlikon.com/balzers/pl

BALINIT®HELICA – nowy standard 
dla wierteł
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TiAlN BALINIT® HELICA

Prędkość skrawania Vc [m/min]

f=0,15 mm/obr

f=0,20 mm/obrŻywotność: 1’000 otworów
Narzędzie:
wiertło HM  Ø 6,8 mm
Detal: 
Żeliwo 0.7050
Parametry
głębokość 4,5xD
Chłodzenie wew.
Źródło: 
Sphinx, Szwajcaria
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TiAlN BALINIT® HELICA

Ilość otworów

VB=0,15 mm

VB=0,10 mm

Narzędzie:
wiertło HM  Ø 6,8 mm
Detal: 
Stal 1.1191 
Parametry
Vc = 120 m/min
f = 0.2 mm/obr
głębokość 5xD
Chłodzenie wew.
Źródło: 
Laboratorium Oerlikon Balzers
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Jak zmaksymalizować zwrot  
z inwestycji w obrabiarkę

Skorzystaj z programu wsparcia Sandvik Coromant dla inwestycji w obrabiarki

Europa i reszta świata stopniowo wychodzą z recesji. Produ-
cenci, w celu łatwiejszego zdobycia nowych kontraktów, zaczynają 
strzepywać kurz z wstrzymanych uprzednio planów inwestycji ob-
rabiarkowych.

Inwestycja w zakup obrabiarki nie jest jednak sprawą prostą, 
gdyż oznacza dużo więcej niż tylko wybór odpowiedniego jej mo-
delu. Szczególnie ważnym elementem przy optymalizacji zwrotu 
z inwestycji są narzędzia skrawające. Obrabiarka bez właściwego 
uzbrojenia w narzędzia podobna jest do maszynki do golenia z tę-
pymi ostrzami - owszem, można jej użyć, ale jest to trudne, mozol-
ne, a jakość rezultatów pozostawia wiele do życzenia.

Tylko dzięki współpracy już od wczesnego etapu przedsięwzię-
cia z doświadczonym dostawcą narzędzi skrawających i systemów 
narzędziowych, takim jak Sandvik Coromant, możliwe jest, aby za-
pewnić najszybszy zwrot z inwestycji. Ponadto zyskuje się wzrost 
produktywności i sukces produkcji w długim okresie. Jest to znacz-
nie więcej niż tylko wyposażenie obrabiarki. Mówimy tu o wyko-
rzystaniu odpowiedniego zestawu narzędzi, oprzyrządowania, 
usług, wsparcia i doświadczenia w branży. Wszystko to by pomóc 
zakładom produkcyjnym w osiągnięciu większej wydajności, bar-
dziej racjonalnego gospodarowania narzędziami i skrócenia czasu 
przestojów.

Zdjęcie: Sandvik Coromant już na samym wstępie oferuje analizy dot. 
narzędzi skrawających i metod obróbki. To z kolei prowadzi do produk-
cji, która spełnia najbardziej ambitne wymagania w zakresie dostaw  
i kosztów.

Nowe możliwości
Aby przekuć nowe maszyny w nowe możliwości, program 

wsparcia dla inwestycji obrabiarkowych firmy Sandvik Coromant 

oferuje wsparcie sieci 5000 specjalistów, najnowsze technologie 
narzędziowe, szybkie dostawy, szkolenia, wiedzę o zastosowa-
niach, wymierne rezultaty od samego początku i korzyści dla środo-
wiska. Poświęcając nieco więcej czasu i wysiłku na początku, klienci 
Sandvik Coromant odkrywają, że dużo szybciej osiągają swoje cele 
długofalowe.

Od początku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego zespół 
specjalistów Sandvik Coromant, korzystając z ustalonej metodo-
logii, wychodzi naprzeciw konkretnym potrzebom i celom klienta. 
Wykorzystywanych jest przy tym szereg strategii, które obejmują: 
ocenę przedmiotu obrabianego i procesów obróbkowych, pomoc  
w wyliczeniach czasu wykonania, szacunkach kosztów i opracowa-
niu projektu pod klucz. Dostarczane są dedykowane pakiety narzędzi  
i zapewniane wsparcie w ich wdrożeniu. Przygotowywane są szkole-
nia pomagające operatorom osiągnąć maksymalną wydajność. W za-
leżności od typu obrabiarki, procesów obróbki i miejsca oczekiwanej 
poprawy produktywności, każdy projekt ma zdefiniowane wymaga-
nia, zarówno pod względem technicznym, jak i biznesowym.

Bogate doświadczenie zdobyte u tysięcy klientów pokazuje, że 
pracując razem z klientem od samego początku, Sandvik Coromant 
może skrócić okres zwrotu nakładów z inwestycji w obrabiarkę 
(wynoszący przeciętnie 3-5 lat) nawet o całe 12 miesięcy. Krótszy 

okres zwrotu oznacza, że nowa 
obrabiarka szybciej zacznie 
przynosić zyski. Ponadto, za-
awansowane techniki obróbki 
i świadczone usługi zwiększają 
liczbę przedmiotów obrobio-
nych na godzinę. Dane zebra-
ne podczas tysięcy uzbrojeń  
i wdrożeń rozwiązań propono-
wanych przez firmę wykazują 
średni wzrost produktywności 
o 20 procent.
Współpraca dostawców

Każda obrabiarka jest tyl-
ko tak dobra, jak zastosowa-
ne na niej narzędzia i osprzęt.  
Z tego powodu, chcąc zapew-
nić najlepszy zwrot z inwestycji 
należy kierować się relatywnie 
prostą zasadą: zaangażować 
wszystkich kluczowych do-
stawców na możliwie najwcze-

śniejszym etapie. Powinno to obejmować dostawców oprogramo-
wania, uchwytów, cieczy chłodząco-smarujących, a zwłaszcza, 
narzędzi skrawających i systemów narzędziowych. Sandvik Coro-
mant współpracuje ściśle z wszystkimi stronami zaangażowanymi 
w przedsięwzięcie, aby móc uwzględnić wszelkie czynniki, od logi-
styki i wysyłki, po ostateczny odbiór obrabiarki.

Dzięki współpracy ekspertów z kluczowych dziedzin już na eta-
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pie przygotowania do inwestycji, wyniki są siłą rzeczy lepsze, po-
nieważ problemy i szanse mogą być przewidziane i uwzględnione. 
Uwaga skupia się bezpośrednio na priorytetach, takich jak koszty 
produkcji i wydajność. Rozmowy obejmują wielkość produkcji lub 
potrzeby produkcyjne, określenie technologii produkcji, wybór me-
tody obróbki skrawaniem, koszty, czas jednostkowy, wymagania 
względem narzędzi, programowanie, zamocowania, elastyczność 
procesu, utrzymanie jakości, możliwości obróbki bezobsługowej, 
przewidywalność okresu trwałości narzędzi oraz uchwytów narzę-
dziowych. 

Praca z prawdziwym specjalistą w obróbce skrawaniem, takim 
jak Sandvik Coromant, umożliwia zaplanowanie uzbrojenia, dróg 
narzędzi i sposobu zamocowania przedmiotu. Klient otrzymuje peł-
ne wsparcie w ustawieniu procesu produkcji w oparciu o wiedzę 
wszystkich zainteresowanych stron.

Wynik finansowy, najwyższy priorytet
Faktem jest, że oprzyrządowanie stanowi zaledwie około 3 pro-

cent całkowitych kosztów produkcji. Zastosowanie najnowocze-
śniejszych rozwiązań narzędziowych dostosowanych do konkret-
nych przypadków może jednak wyraźnie, bo nawet o 20 procent, 
podwyższyć wartość parametrów skrawania. To z kolei równa się 
15 procentowej redukcji całkowitych kosztów wytworzenia danego 
przedmiotu. Wszelkie drogi uzyskania przewagi nad konkurencją  
w dzisiejszych warunkach są na wagę złota, stąd wpływu tych 15 
procent na wynik finansowy nie wolno jest zignorować.

Niemniej jednak Sandvik Coromant ma na uwadze fakt, że 
klienci niechętni są poświęcić czas i zasoby dla projektów, które 
mogłyby odwrócić uwagę załogi od codziennych zadań produkcyj-
nych. To z pewnością truizm, że planowanie produktu / technologii 
stało się bardziej złożone i wymaga również zaangażowanie więk-
szych środków. Coraz większy udział technik tzw. produkcji odchu-
dzonej i pracowników, którym przydzielono wiele obowiązków jed-
nocześnie oznacza, że własne zasoby firmy są często niedostępne. 
Jest to jednak kolejny dobry powód, dla którego ważnym jest, aby 
dostawcę narzędzi włączyć w proces już od samego początku – za-
czynając od projektu do planowania procesu, przez zagadnienia 
inwestycyjne, wytwórcze i restrukturyzacyjne. Sandvik Coromant 
może też zaproponować nowe rozwiązania zapewniające płynne 
przejście od pełnej symulacji do uruchomionej produkcji.
Ujęcie ekonomiczne

Program wsparcia Sandvik 
Coromant dla inwestycji w ob-
rabiarki polega na pomocy dla 
klientów w osiągnięciu krót-
szego okresu rozruchu, naj-
niższych z możliwych kosztów 
danego przedmiotu oraz naj-
wyższej wydajności i stabilno-
ści produkcji. Dla zachęty, San-
dvik Coromant przygotował 
dostępny poprzez stronę inter-
netową www.payback-calcu-
lator.com specjalny kalkulator 
zwrotu, który umożliwia zain-
teresowanym stronom szybką 
ocenę oczekiwanych bezpo-
średnich i pośrednich korzyści. 
Zazwyczaj jest możliwe skró-
cenie czasu zwrotu inwestycji  
o 12-15 miesięcy.

Kiedy specjaliści Sandvik 
Coromant rozmawiają o bizne-

sie, chcą naświetlić sposób, w jaki mogą pomóc klientom w możli-
wie najpełniejszym jego wykorzystaniu. Służą do tego instrumenty 
takie jak przyspieszenie zwrotu z inwestycji, zwiększenie przepu-
stowości, optymalizacja wydajności i skrócenie czasu przestojów. 
Doświadczenia firmy w bliskiej współpracy z producentami obra-
biarek i klientami pokazuje wiele możliwych szans na uzyskanie 
większej efektywności w procesie inwestycyjnym w nowe obrabiar-
ki. Nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć ten proces; rozmowy 
z ekspertami Sandvik Coromant od samego początku oznaczają, że   
okres zwrotu zostanie znacznie skrócony.

Serdecznie zapraszamy do spotkania z nami na terenie targów  
ITM Polska w Poznaniu w dniach 14 ÷ 17.06.2011:  

PAWILON 3, STOISKO NR 24A oraz NR 11A, a także PAWILON 9, STOISKO NR 34.

SANDVIK POLSKA Sp. z o.o.  
Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa  
tel.: (22) 647 38 80, 843 21 51, 843 83 29  
fax: (22) 843 21 36, 647 12 56 
www.sandvik.coromant.com/pl 

Centrum Produktywności 
ul. Pukowca 7; 40-847 Katowice  
tel.: (32) 208 75 25; fax: (32) 208 75 18 
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Ultraprecyzyjne szlifierki
do form

do 60 000 obrotów/minutę!

OBERON® Robert Dyrda
ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel. (52) 35 424 24, Fax (52) 35 424 01
www.nakanishi.com.pl
m.adelski@oberon.pl



Szlifierki narzędziowe ANCA CNC
Od 1974 r. ANCA toruje ścieżkę  
pionierskich osiągnięć w tej  
branży przemysłu

Slawomir Antoszczyk 
Tel kom: +48 668 150 552 
e-mail: antoszczyk@anca.com 
ANCA GmbH

Siedziba główna: Melbourne, Australia 
Biura ANCA znajdują się również w Japonii, 
Tajlandii, Chiny, Wielkiej Brytanii, Włoszech, 
Brazylii, Niemczech, Indiach i USA.

www.anca.com

Obejmują one wprowadzenie na rynek 
po raz pierwszy szlifierki narzędziowej 
CNC wyposażonej w:

oprogramowanie do symulacji 3D (CIM3D)

wbudowaną sonde pomiarową

realizację posuwu za pomocą ręcznego 
generatora impulsowego – szybkie i 
bezpieczne sprawdzanie programu

szlifowanie gwintowników z jednego 
ustawienia.

ANCA stale dostarcza wytrzymałe, niezawodne 
i przyjazne dla użytkownika maszyny i 
oprogramowanie, zaprojektowane tak, by dostarczać 
naszym klientom następną generację w zakresie 
elastyczności, produktywności i technologii.

Mamy taką szlifierkę, jakiej potrzebujecie.

Prosimy o kontakt z ANCA aby określić, która z 
projektowanych do określonych zastosowań i 
wszechstronnych  szlifierek ANCA najlepiej zaspokoi 
Wasze wymagania.
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Obrabiarki ze 
znakiem CE

Bramowe centra obróbcze z głowicą indeksowaną  
w 2 osiach z serii DIAMOND

Główne zalety obrabiarki:
• Wrzeciono pozycjonuje się pod 3169 różnymi kątami – oś B ± 110°, oś C ±180°
• Pozycja kątowa wrzeciona zmieniana jest automatycznie
• Innowacyjne rozwiązaniu prowadnic osi Z (patent)
• Zastosowano 11 innych patentów
• Wrzeciono 25 kW, 750 Nm
• Wydajność obróbki do 1.300 cm3/min
• Automatyczna wymiana narzędzi
• Przesuwy wzdłużne (w osi X) od 3.000 do 13.000 mm
• Przesuwy poprzeczne (w osi Y) od 2.900 do 4.400 mm
• Przesuwy pionowe (oś Z) od 700 do 1.200 mm
• Przesuwy pionowe (oś W) od 1.100 do 1.500 mm

Elektroerozyjne wycinarki drutowe ROBOCUT iE series  
[NOWA LINIA PRODUKTOWA]

Elektroerozyjne wycinarki drutowe to wyspecjalizowane urządzenia do elektroerozyjnego wycinania stempli,wykrojników, matryc itp. Maksymalna 
grubość ciętego przedmiotu wynosi 250 mm lub 300 mm (w zależności od typu obrabiarki). Możliwe jest także wycinanie stożka o kącie do 30 stopni 
[opcjonalnie o kącie 45 stopni]. Zastosowane w nich sterowanie, oraz oprogramowanie PC FAPT CUT jest przyjazne dla operatora i bardzo łatwe do opa-
nowania. Oprogramowanie jest kompatybilne między innymi z programem AUTO-CAD, Możliwe jest przygotowania rysunków w formatach  DXF oraz 
IGES i ich import/eksport z/do sterownika obrabiarki. Jedną z głównych cech obrabiarek ROBOCUT iE series oraz sterowania jest możliwość jednoczesnego 
programowania i wycinania.
FANUC ROBOMACHINE zaczął wprowadzać od września 2010 na rynek europejski nową generację obrabiarek ROBOCUT, czyli ROBOCUT iE series.
Oferowane są obrabiarki ROBOCUT 0iE/5/AWF oraz ROBOCUT 1iE/5/AWF.

  ROBOCUT 0iE/5/AWF     ROBOCUT 1iE/5/AWF
  [przesuwy XYZ =370x270x255 mm]    [przesuwy XYZ =600x400x310 mm]
  [obróbka w zanurzeniu]    [obróbka w zanurzeniu]
  [nośność stołu 500 kg]    [nośność stołu 1000 kg]
  [cięcie pod kątem +/- 30 stopni na 80 mm]  [cięcie pod kątem +/- 30 stopni na 150 mm]
  [AWF – automatyczne przewlekanie drutu]

Udoskonalenia:

• AI Pulse Control 2: udoskonalony moduł kontroli impulsów [pozwala na obróbkę detali o przekroju schodkowym [obróbka możliwa dla detalu o wy-
sokości do 150 mm]].

• AWF 2: udoskonalony moduł automatycznego przewlekania drutu [możliwość automatycznego nawlekania dla detalu w zanurzeniu o maksymalnej 
wysokości 200 mm.  Funkcja AI Wire Break  pozwala na przewlekanie drutu w punkcie przerwania bez konieczności wycofania się  do punktu starto-
wego].

• MF 2 [opcja]: udoskonalony moduł Micro Finish [wygładzanie powierzchni po obróbce], możliwe uzyskanie Ra 0,10 mikrometra dla nastaw AI,  
w 6 przejściach. Bez tej opcji obrabiarka z wyposażeniem standardowym pozwala uzyskać Ra = 0,30 mikrometra.

APX Technologie Sp. z o.o. jest spółką działająca w dwóch branżach: sprzedaż obrabiarek CNC oraz produkcja 
wyposażenia maszyn i kooperacja w zakresie części dla przemysłu lotniczego. Obrabiarkowa oferta handlowa 
zawiera japońskie obrabiarki MORI SEIKI i FANUC zapewniające bezkompromisową jakość zarówno maszyn jak  
i wykonywanych na nich części. Dla firm poszukujących obrabiarek wielko - gabarytowych mamy szeroką ofer-

tę włoskiej firmy FTP, producenta dużych centrów obróbkowych szczególnie cenionych w rozwiązaniach dla energetyki. Pamiętając  
o masowym odbiorcy - bardzo ważnym na polskim rynku - ofertę uzupełniają obrabiarki producentów tajwańskich firm HARTFORD  
i FEMCO oraz innych szczegółowo opisanych na naszej stronie www.apx.pl.

 



 

 

ESPERT 500 SERIES
Ultraprecyzyjne urządzenie o wysokim momencie obrotowym

•	 najwyższa	moc	w	swojej	klasie:	moc	wyjściowa	200	W

•	 zakres	prędkości	obrotowej:	1,000	~	50,000	min	-1

•	 mikroprocesor	kontrolujący	prawidłową	pracę	silnika

•	 włącznik	wbudowany	w	rękojeść	silnika	ESPERT	500

•	 Funkcja	pamięci	obrotowej	[FiXpeed®]

•	 mechanizm	ochrony	przed	zabrudzeniem	tulejki	zaciskowej

•	 test	wewnętrzny	NSK	NAKANISHI;	5000	godzin	ciągłej	pracy

•	 możliwość	zastosowania	wymiennych	końcówek	i	sterowania	
nożnego

OBERON® Robert Dyrda
specjalista ds. Nakanishi: Marek Adelski
tel.	kom.	693	371	202;	tel.	(52)	354	24	24
www.nakanishi.pl;	e-mail:	m.adelski@oberon.pl
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Nowa SERIA X obrabiarek
W odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie rynku Firma MORI SEIKI Co., Ltd. rozpoczeła produkcję nowego 

typoszeregu obrabiarek o nazwie X-class (klasa-X). Klasa-X obejmuje cztery najbardziej popularne typy obra-
biarek: centra obróbkowe tokarskie, centra obróbkowe pionowe, centra obróbkowe poziome oraz zintegrowane 
centra tokarsko-frezarskie. W wypadku centrów tokarskich oraz centrów pionowych klasa-X zastępuje dotych-
czasowe modele (niezwykle popularne typoszeregi NL oraz NV). W wypadku centrów poziomych oraz centrów 
zintegrowanych nowe typy mają rozszerzyć gamę modeli dostępnych na rynku tak, aby bardziej dostosować je do 
oczekiwań użytkownika.
Klasa-X zapewnia doskonałe parametry obróbcze przy jednoczesnym obniżeniu ceny zakupu i kosztów eksploatacji.

Wszystkie obrabiarki klasy-X charakteryzują się następującymi 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi:
•      zastosowanie najnowocześniejszego sterownika CNC Mitsubi-
shi M730BM (sygnały prowadzone są za pomocą wiązki światło-
wodowej)
•    zastosowanie energooszczędnych rozwiązań najnowszej ge-
neracji (napędy, układy hydrauliczne, układy smarowania) zapew-
niające nawet 40% oszczędność zużywanej energii w stosunku do 
rozwiązań konkurencji

• stabilizacja temperaturowa korpusu obrabiarki za pomocą wymuszonego obiegu chłodziwa 
• sztywny korpus oraz prowadnice ślizgowe zapewniające wysoką sztywność przy jednoczesnej dużej dynamice ruchów.

Po prostu 100% FANUC!
ROBODRILL αT21iFLa –kompaktowe wysoko wydajne pionowe centrum obróbkowe.

ROBODRILL αT21iFLa jest inteligentną przemysłową obrabiarką zaprojektowaną w 
celu zapewnienia wysokiej wydajności i precyzji obróbki. Maszyna została  w całości wy-
produkowana w Japonii przez Firmę FANUC –znaczącego producenta sterowań CNC i ro-
botów przemysłowych. Ze względu na swoją wszechstronność FANUC ROBODRILL może 
być stosowany w wielu różnych branżach. Maszyna jest z powodzeniem użytkowana na 
dużą skalę w przemyśle samochodowym i branży elektronicznej, narzędzi i implantów me-
dycznych, a także do prac narzędziowych i form. Wysoka niezawodność i długa żywotność 
Robodrill’a są gwarantowane dzięki solidnej i nieskomplikowane konstrukcji.
W opcji wyposażenia znajduje się stół obrotowy bezpośredniego napędu FANUC DDR260iB 
Zapewnia szerokie spektrum możliwości: od obróbki w wielu płaszczyznach z szybkim i 
precyzyjnym pozycjonowaniem kontowym półfabrykatów (obrót detalu o 180o w cza-
sie 0,3 sekundy brak luzów nawrotnych) po obróbkę powierzchniową z wykorzystaniem 
4 osi sterowanych płynnie.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska APX Technologie Sp. z o.o. Poznań 14- 17.06.2011 - Hala 3, stoisko 30



PRODUCENT APX Technology Sp. z o.o.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE APX Technology Sp. z o.o.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) VS10000/50 NV7000/50 NVX5080

Waga maszyny (kg) 22 000 12 000 6 350

Przesuw osi x (mm) 3150 1540 800

Przesuw osi y (mm) 1000 760 530

Przesuw osi z (mm) 600 660 510

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 3350 x 1000 1700 x 760 1100 x 600

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 3000 2 000 1000

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 3500 x 1200 1700 x 760 1100x600

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 20 000 15 000 20 000

Przesuw roboczy (m/min) 40 20 30

Szybki posuw (m/min) 40 20 30

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 30 30 30

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 302 420 304

Końcówka stożka wrzeciona (typ) BT40,BT50,ISO DIN,CAT, HSK BT50, CAT50, HSK-A100, ISO DIN50 BT40,BT50,DIN ISO,CAT, HSK

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 200 - 800 200 - 860 150 - 660

Moc silnika głównego (kW) 30 30 15

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 / 30 / 40 / 60 30 / 40 / 60 30 / 60 / 90

Czas wymiany narzędzia (sek.) 1,8 2,5 1,3

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 15 20 12

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 180 240 150

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 15 20 12

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X,Y,Z,A,C X,Y,Z,A,C X,Y,Z,A,C

Sterowanie (typ) MAPPS IV MAPPS IV MAPPS IV

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) Enkoder / liniał Enkoder / liniał Enkoder / liniał

Maksymalny pobór mocy (kVA) 48 50 27,5

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,003 0,003 0,002

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,003 0,003 0,002

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,002 0,002 0,001

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) Tak tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) Opcja Opcja Opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) Tak Tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak Tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) Tak Tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) Nie Tak tak

Magazyn palet (tak/nie) Nie tak tak

Serwis na polskim rynku (tak/nie) Tak Tak tak

Skład części zamiennych na polskim rynku (tak/nie) Nie Nie nie

Cena katalogowa netto (Euro) Do negocjacji Do negocjacji Do negocjacji

ADRES ul. Centralna 24, 05-816 Opacz

OSOBA DO KONTAKTU -

TELEFON/FAX (22) 759 62 00/(22) 759 61 76

WWW/E-MAIL www.apx.pl; apx@apx.pl
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Raport centra frezarskie



HAAS
FOP AVIA S.A.

Abplanalp Consulting Sp. z o.o.

Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała VMC 1000 VMC 650 FNE 40N

8585x3581 4466x3809 3271x2942 2910x2500 2010x2440 3350x2850

14583 6623 3220 5100/5300 4135/4400 2150

3810 1270 508 1000 650 620

813 660 406 540 540 420

762 635 508 620 620 400

3048x711 1321x584 660x356 1200x540 800x540 400x800

ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

1814 1814 1361 1000 700 400

3048x711 1321x584 660x356 jak stołu roboczego jak stołu roboczego jak stołu roboczego

jednolity jednolity jednolity jednolity (masywny 
odlew żeliwny)

jednolity (masywny 
odlew żeliwny)

jednolity (odlew żeliwny)

przekładnia napęd pasowy/ przekładnia (opcja) pasek zębaty/napęd bezpośredni napęd poprzez koła zębate

7500 7500 7500 10 000 10 000 4000

9,1 12,7 16,5 0 - 35 0 - 25 X, Y = 0 - 8  Z= 0 - 6

9,1X, 15,2YZ 18 25,4 X, Y, Z = 35 X, Y, Z = 25 X, Y = 10        Z = 6

22,4 14,9 14,9 17 13 5,5

610 przy 500obr/min 102 przy 1400obr/min 103 przy 1400obr/min 96 (max.) 70 (max.) 153

50 40 40 ISO 40 ISO 40 ISO 40

wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone (w opcji termostabilizacji) samoistne

127/889 178/813 102/610 150/770 150/770 135/535

22,4 14,9 14,9 10 7,5 5,5

30+1 20 20 24 (opc. 30) 24 (opc. 30) -

4,2 4,2 4,2 2,8 2,8 -

 -  -  - b/d b/d b/d

102/254 89 89 80 80 40

13,6 5,4 5,4 7 7 -

x/y/z/ a(opcja)/ b(opcja) x/y/z/ a(opcja)/ b(opcja) x/y/z/ a(opcja)/ b(opcja) X / Y / Z X / Y / Z X / Y / Z

Haas Haas Haas Heidenhain iTNC 530 smart.NC Heidenhain TNC320/iTNC530 analog.

enkoder/liniał optyczny (opcja) enkoder (opc. liniał optyczny)

14 14 14 30 23 b/d

±0,008 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,005

±0,008 ±0,005 ±0,005 b/d b/d -

±0,005 ±0,003 ±0,003 0,005 0,005 -

tak tak tak opcja opcja nie

opcja opcja opcja na zapytanie na zapytanie na zapytanie

opcja opcja opcja opcja opcja opcja

nie nie nie tak tak tak

opcja opcja opcja na zapytanie na zapytanie na zapytanie

tak tak tak tak tak nie

opcja opcja opcja opcja opcja -

nie nie nie opc. -

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

184995 59995 36995 b/d b/d b/d

02-979 Warszawa, ul. Kostrzyńska 36 ul. Siedlecka 47 03-768 Warszawa

Paweł Matejak Robert Nagraba - Kierownik Sprzedaży Krajowej

 + 48 22 379 44 00 Centrala: +48 22 818 62 11; Sprzedaż: +48 22 619 90 81

www.abplanalp.pl/biuro@abplanalp.pl www.avia.com.pl / market@avia.com.pl
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PRODUCENT GF AgieCharmilles, Szwajcaria

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Agie Charmilles Sp. z o.o.

PARAMETRY Mikron VCE 1600 Pro Mikron HPM 600 HD Mikron HSM 500 LP

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 4255 x 3840 3570 x 2320 3800 x 1705

Waga maszyny (kg) 19000 12 900 5 500

Przesuw osi x (mm) 1600 600 500

Przesuw osi y (mm) 900 600 450

Przesuw osi z (mm) 800 500 350

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 1700 x 850 800 x 600 550 x 450

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maks. waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 2000 500 200

Maks. wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) wg rysunku dostępnego na zapytanie

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) odlew meechanite odlew z polimerobetonu jednolity odlew z polimerobetonu 
zamknięta konstrukcja portalowa

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maks. prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 6000 10000 14000 15000 20000 30000 42000 54000

Przesuw roboczy (m/min) 20 30 42

Szybki posuw (m/min) 20 40 60

Maks. moc wrzeciona (kW) 18.5 (wartość dla 40% ED/S6) 39 (wartość dla 40% ED/S6) 13.5 (wartość dla 40% ED/S6)

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 350 (wartość dla 40% ED/S6) 84 (wartość dla 40% ED/S6) 8.8 (wartość dla 40% ED/S6)

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 40, MAS, BT 40  ISO 50 ISO-SK40, BT40, CAT40, HSK-A63, HSK-E40 HSK-E32, HSK-E40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 100/900 100/600 100/450

Moc silnika głównego (kW) patrz moc wrzeciona patrz moc wrzeciona patrz moc wrzeciona

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 24/30 30 - 60 18 - 68

Czas wymiany narzędzia (sek.) 8 2 10

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 6/15 8 0,25 /1/1.5

Maks. średnica narzędzia we wrzecionie (mm) w zależności od wrzecio-
na:150/240 130 w zależności od wrzeciona: 

8/20/25

Maks. ciężar narzędzia do wymiany (kg) 6/15 8 0,25 /1/1.5

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) X, Y, Z oś A jako opcja X, Y, Z osie A i C w wersji 5-osiowej X, Y, Z osie B i C w wersji 5-osiowej

Sterowanie (typ) Heidenhain iTNC 530 Heidenhain iTNC 530 Heidenhain iTNC 530

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny

Maks. pobór mocy (kVA) 16 16 27

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach 0,008 w każdej osi liniowej 0,006 w każdej osi liniowej 0,006 mm w każdej osi liniowej

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) 0,008 w każdej osi liniowej 0,006 w każdej osi liniowej 0,006 mm w każdej osi liniowej

Powtarzalność pozycjonowania (mm) 0,006 w każdej osi liniowej 0,004 w każdej osi liniowej 0,004 w każdej osi liniowej

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) tak tak tak

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak tak

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak

Skład części zamiennych na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak

Cena katalogowa netto (Euro) Cena na zapytanie. Zależna od wyposażenia.

ADRES al. Krakowska 81, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn

OSOBA DO KONTAKTU Grzegorz Bosak, kierownik działu sprzedaży

TELEFON/FAX (22) 326 50 50 / (22) 326 50 99

WWW/E-MAIL www.gfac.com/pl        info.pl@pl.gfac.com
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DOOSAN matec Maschinenbau GmbH

DEMATEC POLSKA SP. Z O.O. ITT-Technika

Maszyna duża VM 960 L Maszyna średnia DNM 650 Maszyna mała DNM 400 Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

5365 X 6300 2539 x 3400 2046 x 2940 10000 x 6000 5300 x 4400 1800 x 2150

26000 7500 5500 40 000 7800 3000

2400 1270 762 4000 1300 550

960 670 435 1200 600 430

800 625 510 1500 800 480

2600 X 950 1300 x 670 920 x 435 4500 x1235 1800 x 635 430 x 650

ruchomy ruchomy ruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy

4500 1000 600 8000 900 / 2700 300

 4000x1200x1000 1300x600x500 550x430x350

jednolity jednolity jednnolity spawany spawany odlew

- - - Elektrowrzeciono Elektrowrzeciono Elektrowrzeciono

6000 (opcja: 12 000) 8000 8000 (opcja: 12 000) 8000 9000 8000

1 - 8000 mm / min 1 - 15 000 mm/min 1 - 15 000 mm/min 30 30 30

16 36 (30 na osi Z) 36 (30 na osi Z) 30 30 30

15 / 18.5 (cont./ 15 min) 15 / 18.5 (cont./ 15 min) 11 / 15 (cont./ 15 min) 45 30 11,5

561.54 118 95.5 450 100

ISO 50 ISO 40 ISO 40 HSK-A 100 SK 40 SK 40

samoistne samoistne samoistne samoistne samoistne samoistne

200 / 1000 150 / 775 150 / 660 0-1500 0 - 700 100 - 580

15 / 18.5 (cont./ 15 min) 15 / 18.5 (cont./ 15 min) 11 / 15 (cont./ 15 min) 45 30 11,5

30 (opcja: 40) 30 (opcja: 40) 30 (opcja: 40) do 200 36 20

3 1.35 1.35 4 3,5 7

15 8 8 10 10 7

230 125 125 200 130 130

15 8 8 25 13 6

x/y/z x/y/z x/y/z X/Y/Z/B/A X/Y/Z/B/C X/Y/Z

Fanuc Fanuc / Heidenhain Fanuc / Heidenhain iTNC 530 Siemens 840D iTNC 530 Siemens 840D iTNC 530 Siemens 840D

enkoder enkoder enkoder liniał optyczny liniał optyczny enkoder

60 50 30 80 42 25

- - - 0,01 0,01 0,006

- - - 0,01 0,01 0,02

- - - 0,002 0,003 0,004

- - - tak tak nie

nie - - tak tak nie

standard - - opcja opcja opcja

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie 

nie nie nie nie nie nie

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak nie nie nie

- - - b.d. b.d. b.d.

ul. Christo Botewa 4a, 30-798 Kraków ITT-Technika

Marek Dyrdał Dział sprzedaży

602 477 168 Tel. 62 740 9042 / Fax 62 720 9030

www.dematec.pl / mdyrdal@dematec.pl www.itt-technika.pl / itt@itt-technika.pl
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PRODUCENT MAKINO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MAKINO Central Europe

PARAMETRY Maszyna duża V99 L Maszyna średnia V56 Maszyna mała V22

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 4700x3635 2500x2450 1500x2000

Waga maszyny (kg) 22000 10300 3550

Przesuw osi x (mm) 2000 900 320

Przesuw osi y (mm) 1000 550 280

Przesuw osi z (mm) 800 450 300

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 2300x1000 1050x550 450x350

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) Bridge (przesuw stołu w osi Y) Bridge (przesuw stołu w osi Y) Bridge (przesuw stołu w osi Y)

Maksymalny ciężar detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 4000 800 100

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 2300x1000x650 1050x720x450 450x475x200

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 12.000 (20.000, 30.000) 20.000 (30.000, 40.000) 40.000

Przesuw roboczy (m/min) 20 20 20

Szybki posuw (m/min) 20 20 20

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 22 18,5 8,5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 238 95,5 2

Końcówka stożka wrzeciona (typ) HSK (ISO) HSK (ISO) HSK (ISO)

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 250/1050 150/600 150/450

Moc silnika głównego (kW) - - -

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 20 (30,40,60,80) 15 (25,40,60) 15 (30,60)

Czas wymiany narzędzia (sek.) 8 8 8

Maksymalny ciężar narzędzia we wrzecionie (kg) 20 8 0,5

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 145 140 32

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) 20 8 0,5

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z, opcja: B/C x/y/z, opcja: B/C x/y/z, opcja: B/C

Sterowanie (typ) FUNAC 310i FUNAC 310i FUNAC 310i

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) Liniały absolutne 0.05µm Liniały absolutne 0.05µm Liniały absolutne 0.05µm

Maksymalny pobór mocy (kVA) 60,7 52,0 15,0

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach - - -

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) ±0,0015 mm na całym przesuwie

Powtarzalność pozycjonowania (mm) ±0,001 mm na całym przesuwie ±0,001 mm na całym przesuwie ±0,001 mm na całym przesuwie

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) tak tak tak

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) opcja opcja opcja

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) standard standard standard

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) Nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak

Skład części zamiennych na polskim rynku (tak/nie) nie (Słowacja) nie (Słowacja) nie (Słowacja)

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie

ADRES 01-494 Warszawa, ul. Osmańczyka 12/112

OSOBA DO KONTAKTU Daniel Kustrzepa

TELEFON/FAX 664 740 741

WWW/E-MAIL www.makino.pl/kustrzepa@makino.pl
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AXA Maschinenbau, Niemcy StarragHeckert, Szwajcaria-Niemcy

European Technology, Warszawa

Maszyna duża UPFZ, VPC Maszyna średnia 
VSC, VHC Maszyna mała VCC, DBZ Maszyna duża HEC 1000-

1800
Maszyna średnia HEC 

500-800
Maszyna mała HEC 

500-800

X+ok. 4,0, Y+ok. 2,8, 2 Z+ok. 2,9 X+ok.3,4 x 3,4 x 3,1 ok. 2,4x2,3x2,7; 4,5x2,4x2,7. 9,5 -15 x 7,5-11,1 x 3,8-6,4 7,3-8,3 x 5,2-5,5 x 4,15 5,7-5,9 x 2,82-3,5 x 2,87-3

zal. od X, Y zal. od X, Y 4500, 8500 35000-80000 22000-27000 13500-15000

3000-7000 1760-9000 720, 2x750 1700-3400 1000-1450 650-850

1500-4000 500-900(1000) 520, 500 1200-2500 800-1140 650-750

800-1200 800 600 1850-2250 1000-1300 680-850

zal. od X, Y zal. od X, Y 1000 x 500 od 1000x800-1800x1250 od 500x500-1000 x 800 od 500x400-630x500

nieruchomy nieruchomy nieruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

1500-2000 kg/m2 stołu 1000-2000 kg/m2  od 800 kg/m2 4000-13000 1050-1400 500-800

zal. od X, Y zal. od X, Y 1000 x 500 śred. kolizji: od 1900-3300 śred. kolizji: od 1000-1600 śred. kolizji: od 750-1000

odlewany, łączony odlewany odlewany odlewany jednolity odlewany, jednolity odlewany, jednolity

elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono elektrowrzeciono

7500 15000 15000 6000 15000 24000

10 10 10 20 60 100

15 40/30 25/20 40 60 100

57 57 30 50 67 60

540 540 143 2150 1775 200

SK 50 lub 40 SK 50 lub 40 SK 40 SK 50 lub HSK-A 100 SK 50 lub HSK-A 100 SK 40 lub HSK-A 63

obieg wodny- wymuszony

230-1430 180-980 180-780 - - -

57 57 30 67 67 60

22-60 (2x) 22 -72 (2x) 22-30 od 60 do 320 od 60 do 320 od 60 do 320

13 5 4 od 12 do 20 od 4,4 do 5  od 2,2 do 2,7 

w magazynie 15 w magazynie 10 w magazynie 8 - - -

w magazynie 100/180 w magazynie 85/135 w magazynie 85/135 w magazynie 325 w magazynie 325 w magazynie 160

15 10 8 w magazynie 35 w magazynie 35 w magazynie 10

x, y, z, a, b x, y, z, a, b x, y, z, a, b x, y, z, a, b, w x, y, z, a, b, w x, y, z, b

SIN 840D lub Heidenhain iTNC 530 SIN 840D lub FANUC 31i SIN 840D lub FANUC 31i SIN 840D lub FANUC 31i

liniał Heidenhain liniał Heidenhain enkoder/liniał Heidenhain liniał Heidenhain liniał Heidenhain liniał Heidenhain 

ca 100 kVA ca 100 kVA ca. 70 kVA - - -

- - - - - -

"+/- 0,02" / 1000mm "+/- 0,02" / 1000mm "+/- 0,02" / 1000mm 0,008 0,007 0,007

"+/-0,0075" "+/- 0,005" "+/- 0,005" 0,005 0,004 0,004

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

opcja opcja opcja standard standard standard

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak/nie tak/nie tak/nie tak/nie tak/nie tak/nie

nie nie nie nie nie nie

na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie na zapytanie

European Technology, Warszawa

Paweł Dmytruk

22-616 19 82, 22-617 46 41, 22-616 31 09

www.eurotec.pl; eurotec@eurotec.pl; pawel.dmytruk@eurotec.pl
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PRODUCENT Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Jarocińska Fabryka obrabiarek S.A

PARAMETRY Maszyna duża FYN50ND Maszyna średnia FXR40CJ2 Maszyna mała FNU50

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 3000x3000 2600x2300 2500x3200

Waga maszyny (kg) 4500 3500 3000

Przesuw osi x (mm) 800 1150 800

Przesuw osi y (mm) 500 320 500

Przesuw osi z (mm) 500 465 475

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 500x1400 400x1400 500x900

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 500 450 350

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) 500x1400x590 400x1400x540 500x900x486

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 3600 2500 3600

Przesuw roboczy (m/min) 2 2 x,y=4 - z=1,5

Szybki posuw (m/min) x,y=6 - z=4 x,y=10 - z=5 x,y=4- z=1,5

Maksymalna moc wrzeciona (kW) 10,5 7,5 7,5

Moment obrotowy wrzeciona (NM) 325 505 487

Końcówka stożka wrzeciona (typ) ISO 50 ISO 50 ISO 40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) samoistne samoistne samoistne

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 90-590 pion 0-540, poziom 0-465 pion 64-486, poziom 185-660

Moc silnika głównego (kW) 10,5 7,5 7,5

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) - - -

Czas wymiany narzędzia (sek.) - - -

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) - - -

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) - - -

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) - - -

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z - a opcja x/y/z - a opcja x/y/z - a opcja

Sterowanie (typ) Heidenhain TNC320 Heidenhain TNC320 Heidenhain TNC320

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) liniały x,y - liniały, z - enkoder liniały

Maksymalny pobór mocy (kVA) 15 15 9

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach x,y - 0,015 - z - 0,020 x,y - 0,015 - z - 0,020 x,y - 0,015 - z - 0,020

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) a - ±10s a - ±10s a - ±10s

Powtarzalność pozycjonowania (mm) x,y - 0,010 - z - 0,015 x,y - 0,010 - z - 0,015 x,y - 0,010 - z - 0,015

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) nie nie nie

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) nie nie nie

Transporter wiórów (tak/nie) nie nie nie

Zmieniacz palet (tak/nie) nie nie nie

Magazyn palet (tak/nie) nie nie nie

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak

Skład części zamiennych na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak

Cena katalogowa netto (Euro) na zapytanie na zapytanie na zapytanie

ADRES ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin

OSOBA DO KONTAKTU Błażej Sieciński

TELEFON/FAX +48 62 747 26 01 / +48 62 747 27 15

WWW/E-MAIL jafo@jafo.com.pl
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Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

GALIKA Sp. z o. o. Warszawa

Maszyna duża H6000 Maszyna średnia H4000 Maszyna mała H1000 Maszyna duża H6000 Maszyna średnia H4000 Maszyna mała H1000

7100 x 3750 5050 x 3000 4600 x 2600 7100 x 3750 5050 x 3000 4600 x 2600

13500 12000 9800 13500 12000 9800

1000 800 630 1000 800 630

1000 800 630 1000 800 630

1000 800 630 1000 800 630

630 x 630 500 x 630 400 x 500 630 x 630 500 x 630 400 x 500

ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

1400 1400 500 1400 1400 500

Ø900 x 1290 Ø900 x 1000 Ø720 x 850 Ø900 x 1290 Ø900 x 1000 Ø720 x 850

jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity

elektrowrzeciono/ prze-
kładnia

elektrowrzeciono/ prze-
kładnia elektrowrzeciono elektrowrzeciono/ prze-

kładnia
elektrowrzeciono/ prze-

kładnia elektrowrzeciono

12500 24000 10000 12500 24000 10000

50 50 50 50 50 50

60 90 50 60 90 50

60 40 17 60 40 17

2292 242 81 2292 242 81

SK50/ HSKA100/ BT50 SK40/ HSKA63/ BT40 SK40/ HSKA63/ BT40 SK50/ HSKA100/ BT50 SK40/ HSKA63/ BT40 SK40/ HSKA63/ BT40

wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone

50/ 1000 50/ 800 50/ 630 50/ 1000 50/ 800 50/ 630

60 40 17 60 40 17

50/ 100/ 265/ 425 54/ 80/ 160 54/ 80 50/ 100/ 265/ 425 54/ 80/ 160 54/ 80

3,8 2,4 3,5 3,8 2,4 3,5

280 188 160 280 188 160

25 12 12 25 12 12

x/y/z/b x/y/z/b x/y/z/b x/y/z/b x/y/z/b x/y/z/b

SINUMERIK 840D sl Fanuc 310i-A

liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny liniał optyczny

40 34 21 40 34 21

0,009 0,007 0,008 0,009 0,007 0,008

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie

standard standard standard standard standard standard

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie

na zapytanie na zapytanie na zapytanie b.d. b.d. b.d.

00-592 Warszawa, ul. Spacerowa 12/4

Tomasz Szymała, Marek Kuźmiński

+48 22 848 24 46 / +48 22 849 87 57

www.galika.pl / galika-wars@galika.pl
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PRODUCENT YCM EXTRON EXTRON

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE MDT Sp. z o.o.

PARAMETRY Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

Powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny (mm x mm) 9950x7023 4300x3200 2610x2145

Waga maszyny (kg) 58000 12600 3500

Przesuw osi x (mm) 4065 1600 660

Przesuw osi y (mm) 3500 800 460

Przesuw osi z (mm) 1016 800 510

Wielkość stołu roboczego (mm x mm) 4100x2400 1800x800 760x456

Konstrukcja stołu (ruchomy/nieruchomy) ruchomy ruchomy ruchomy

Maksymalna waga detalu, który można położyć na stole roboczym (kg) 20000 1400 350

Maksymalna wielkość detalu, który można położyć na stole roboczym (mm) - - -

Konstrukcja stołu korpusu (jednolity/spawany) jednolity jednolity jednolity

Konstrukcja wrzeciona (elektrowrzeciono/przekładnia) przekładnia przekładnia przekładnia

Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) 10000 4500 10000

Przesuw roboczy (m/min) 15/15/10 10 10

Szybki posuw (m/min) 20/20/15 15/15/12 30/30/24

Maksymalna moc wrzeciona (kW) - - -

Moment obrotowy wrzeciona (NM) - - -

Końcówka stożka wrzeciona (typ) BT50 BT50 BT40

Sposób chłodzenia wrzeciona (wymuszone/samoistne) wymuszone wymuszone wymuszone

Odległość wrzeciona od stołu roboczego (min/max) 20-1036 175-795 150-660

Moc silnika głównego (kW) - - -

Pojemność magazynu narzędzi (szt.) 40 24 16

Czas wymiany narzędzia (sek.) 3 - -

Maksymalna waga narzędzia we wrzecionie (kg) 13 15 7

Maksymalna średnica narzędzia we wrzecionie (mm) 125 125 90

Maksymalny ciężar narzędzia do wymiany (kg) - - -

Osie sterowane numerycznie (x/y/z/c/a/b) x/y/z/c/a/b x/y/z/c/a/b x/y/z/c/a/b

Sterowanie (typ) Fanuc/Haidenhain Fanuc/Siemens Fanuc/Siemens

Element pomiarowy przemieszczania (enkoder/liniał optyczny) enkoder/liniał optyczny enkoder/liniał optyczny enkoder/liniał optyczny

Maksymalny pobór mocy (kVA) - - -

Dokładność pozycjonowania przestrzennego w osiach ±0,01 ±0,005 ±0,005

Dokładność pozycjonowania w poszczególnych osiach (a/b/c) - -

Powtarzalność pozycjonowania (mm) ±0,003 ±0,003 ±0,003

Elektroniczna kompensacja wydłużeń cieplnych (tak/nie) nie nie nie

Możliwość obróbki grafitu (tak/nie) nie nie nie

Chłodzenie przez narzędzie (standard/opcja) opcja opcja opcja

Czy obrabiarka jest przystosowana do pracy "na sucho"? (tak/nie) tak tak tak

Opcja automatyzacji - współpraca z robotem (tak/nie) tak tak tak

Transporter wiórów (tak/nie) tak tak tak

Zmieniacz palet (tak/nie) tak tak tak

Magazyn palet (tak/nie) tak tak tak

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak

Skład części zamiennych na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak

Cena katalogowa netto (Euro)

ADRES 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 1

OSOBA DO KONTAKTU Michał Wadowski

TELEFON/FAX 228 429 566

WWW/E-MAIL www.mdt.net.pl; info@mdt.net.pl
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TBI Technology Maschinen Wagner

TBI Technology Maschinen Wagner Polska

Maszyna duża VCP 3000 Maszyna średnia VC 1200 Maszyna mała VC 710 Maszyna duża Maszyna średnia Maszyna mała

7 290 x 4 251 3 320 x 2 320 2 400 x 2 120 10000x5000 4600x3000 1855x2388

35 000 7 750 4 000 25000 6000 3000

3 000 1 200 710 3200 2000 750

1 600 700 450 1400 750 450

800 650 450 1000 630 480

3 000x1 600 1 300 x 600 760x420 3250x1220 2300x700 1270x250

ruchomy (bramowa) ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy ruchomy

10 000 1 000 600 5000 1000 500

6000x2000x10000 2000x1500x700 1000x500x500

jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity jednolity

elektrowrzeciono elektro elektro przekladnia przekładnia przekladnia

150 000 15 000 24000 6000 8000 6000

18 25 25 5 5 5

20 30 30 10 18 18

25/46 25. 11 18,5 15 12

286 105 65

ISO SK50 ISO SK40/50 ISO SK40 SK50 SK40 SK40

wymuszone wymuszone wymuszone wymuszone samoistne samoistne

150-800 150-700 150-600 100/800 100/700

46 25 11

20 24/30 24/30 32 16/24 opcja 16/24 opcja

4 1,2 1,2

15 7 7 80 70

133 80 80

15 7 7 80 70

x/y/z  opcja a/c x/y/z  opcja a/c x/y/z  opcja a/c x/y/z x/y/z z/y/z

Heidenhain/Fanuc/Siemens Heidenhain/Fanuc/Siemens Heidenhain/Fanuc/Siemens Siemens/Heidenhain Siemens/Fagor Siemens/Fagor

liniał optyczny enkoder lub opcja liniał optyczny enkoder/liniał enkoder enkoder

50 40 35 40 32 20

/- .015mm +/- .005mm +/- .005mm 0,005 0,01 0,01

- - - - - -

/- .01mm +/- .002mm +/- .002mm 0,003 0,005 0,005

tak tak tak opcja nie nie

nie tak tak nie nie nie

standard standard standard opcja opcja opcja

tak tak tak tak tak tak

nie nie nie nie nie nie

tak tak tak tak opcja opcja

nie nie nie nie nie nie

nie nie nie nie nie nie

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak - - -

- - - - - -

ul. Bosacka 52 Heblarska 7; 53-206 Wrocław

Tomasz Rydygiel Sławomir Wiliński

327 774 361 601 20 86 87

www.tbitech.pl / handel@tbitech.pl wilinski@wagner-obrabiarki.pl

F
N

NUMER 03 (48) 2011 FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

23

Raport centra frezarskie



W wersji SolidCAM 2011 pojawił się nowy rewolucyjny moduł obrób-
czy o nazwie iMachining.

Wyjątkowość metod iMachining polega na wykorzystaniu możli-
wości skrawania pełną wysokością części roboczej narzędzia oraz dy-
namicznym wykorzystaniem maksymalnych parametrów skrawania dla 
danej obrabiarki. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, koszty związane 
z procesem eksploatacji maszyny, zużyciem narzędzi oraz czasem wyko-
nania detalu radykalnie spadają. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu 
powiązaniu parametrów związanych z materiałem (prędkość skrawa-
nia, maksymalny kąt skrawania, minimalny kąt skrawania), narzędziem 
(długość, ilość ostrzy, geometria ostrza, materiał narzędzia), geometrią 
elementu (głębokość) oraz maszyną (maksymalne obroty, maksymalne 
posuwy, maksymalna moc).

Kolejną nowością jest inteligentne rozpoznawanie naroży przygo-
tówki. W trakcie generowania ścieżki narzędzia program najpierw ob-
rabia naroża (gdzie zwykle jest więcej materiału do zebrania) w taki 
sposób, aby narzędzie stale pozostawało w kontakcie z obrabianym 
detalem.

iMachining obejmuje obróbki zgrubne, resztek materiału oraz wy-
kańczające. Obróbka resztek materiału usuwa materiał, jaki pozostał 
po poprzednich operacjach dokonanych narzędziem o większej średni-
cy. Dotyczy to zwłaszcza naroży i zwężeń. iMachining automatycznie 

rozpoznaje takie obszary i wybierając powstałe naddatki przygotowuje 
ścieżkę narzędzia w taki sposób, aby ostatnie cięcie zostało wykonane 
na jeden raz, co z kolej zapewnia wysoką jakość obrabianej powierzchni. 
Cały proces jest całkowicie zautomatyzowany i wymaga od programisty 
jedynie zaznaczenia obszaru, którego ma dotyczyć ta obróbka.

W iMachining zastosowano „inteligentny system separacji” obsza-
rów, tak aby można było je obrabiać przy pomocy ścieżki typu ”spirala”. 
Umożliwia to bardziej efektywną pracę narzędzia.

Wdrożenie tych funkcjonalności pozwoliło wykonać wielki skok 
technologiczny ponad konkurencję. Takie funkcje jak spirale, czy inteli-
gentna separacja, są unikalne dla iMachining i znacznie zmniejszają czas 
programowania oraz czas obróbki.

Dodatkowo, bardzo zaawansowany kreator technologii zapewnia 
synchronizację wszystkich parametrów. W jednym oknie użytkownik 
widzi, jakie są zadeklarowane parametry obróbki i ma możliwość płyn-
nego sterowania nimi za pomocą suwaka, widząc jednocześnie, jak  
w poszczególnych polach dynamicznie zmieniają się ich wartości.

iMachining – nowe narzędzie 
w SolidCAM

Marek Dutkowiak, Konsultant Techniczny Premium Solutions 

Siedziba w Warszawie
ul. Leszno 14

01-192 Warszawa
Centrala

Tel: +48 (22) 535 68 60
Fax: +48 (22) 535 68 61

Firma Premium Solutions jest wyłącznym dystrybutorem rozwiązań SolidCAM na terenie Polski.

Oddział we Wrocławiu
ul. Klimasa 46

50-950 Wrocław
Centrala

Tel: +48 (71) 33 45 661
Fax: +48 (71) 33 45 662

Oddział w Poznaniu
ul. Piłsudskiego 62

64-600 Oborniki
Centrala

Tel: +48 601 660 391 
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Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu naszego Forum 
Narzędziowego.W tym artykule chciałbym przedstawić i omówić zasady 
działania systemu DELPHIN dedykowanego do frezowania dużych 
detali. (Zdjęcie nr 1).

Delphin System 3R jest modułowym systemem mocowań 
obrabianych detali na obrabiarce. Pozwala on na dowolne 
konfigurowanie elementów mocujących, dostosowane do potrzeb  
i specyfikacji produkcji. Niepowtarzalna konstrukcja uchwytów pozwala 
na obrabianie detali o wadze nawet do 10 000 kg.

ZALETY:
• Maksymalizacja czasu pracy maszyny poprzez redukcję czasu 

ustawiania nawet o 90%

• Preseting (ustawianie detalu poza maszyną)

• Standaryzacja systemów zaciskowych

• Usprawnienie technologii produkcji i jakości wykonywanych produktów

• Wzbogacenie produkcyjne maszyn poprzez wielomodułowy system DELPHIN.

System Delphin może występować w dwóch wersjach. Hydraulicznej , gdzie całe sterownie uchwytem odbywa się za pomocą oleju, jak 
również w wersji pneumatycznej, gdzie sterowanie odbywa się za pomocą sprężonego powietrza. Wersja hydrauliczna posiada dodatkowo 
zaletę polegającą na tym, że po zwolnieniu siły ściągającej, paleta z detalem jest nieznacznie unoszona. Pozwala to operatorowi stwierdzić czy 
detal jest zamocowany na obrabiarce.

Schemat budowy uchwytu DELPHIN na przykładzie Standardowego Uchwytu Pneumatycznego

System 3R oferuje gotowe już płyty mocujące oraz palety, które możemy dobrać pod wielkość stołu maszyny. Występują one jako uchwyty 
podwójne, czwórki oraz szóstki. Możemy je konfigurować ze sobą w dowolny sposób pamiętając o zachowaniu rekomendowanych odległości. 
Istnieje również możliwość indywidualnego rozstawienia uchwytów na stole obrabiarki – należy wtedy jednak pamiętać o pewnych zasadach.

FREZOWANIE Z NAMI TO PRZYJEMNOŚĆ – DELPHIN SYSTEM 3R

                                 ——  

 
 
 
 
 

Ustawienie drków cigncych na palecie.  

Drek cigncy bez 
indeksacji. 

Drek cigncy z 
indeksacj w osi Y. 

Drek cigncy z 
indeksacj w osi X  i Y. 

 

Ustawienie uchwytów na obrabiarce. 

Stożkowy czop mocowania palet  
w uchwycie

Otwieranie powietrzem

Blokada mechaniczna dla max.
bezpieczeństwa pracy

Otwór spustowy brudu  
i wody chłodzącej Siła trzymania 60, 000 N

Siła docisku 13, 000 N

Sprężyna drążka centrującego

Zdjęcie nr 1
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Rekomendowany dystans między uchwytami X: 250 mm, 
200 mm, 100 mm. Dokładność wykonania max. 0,005. 
Rekomendowany materiał do wykonywania elementów 
bazujących 1.2316. Tolerancja wymiaru X dla drążków 
ciągnących wynosi ± 0,015 mm. Grubość palety Y: 30 - 
60 mm.

Jeżeli macie Państwo problem z mocowaniem dużych detali na swoich maszynach to system DELPHIN dedykowany jest właśnie dla Was. 
Dzięki jego precyzyjności, łatwości ustawienia i mocowania detali zaoszczędzicie mnóstwo cennego czasu, a co za tym idzie i pieniędzy. 
Jeśli chcieli byście zapoznać się bliżej z tym i innymi rozwiązaniami Systemu 3R to zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska na targach  
MACH – TOOL w Poznaniu: HALA nr 3 STOISKO 24, lub bezpośredni kontakt ze mną.

Pozdrawiam 

Szymon Janowski

s.janowski@oberon.pl

kom. 693-513-516

System 3R

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel.: (52) 354 24 23, Fax: (52) 354 24 01,

 E-mail: oberon@oberon.pl; www.oberon.pl, www.system3r.com.pl

Mocowanie dużych detali w Twojej narzędziowni!
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Używane elektrodrążarki erozyjne EDM 
oraz frezarki

MAC TEC e.K. • Dahlienweg 8 • D - 56281 Emmelshausen
Tel.: +49 - (0) 67 47 - 94 8001 • Fax.: +49 - (0) 67 47 - 94 8002
E-Mail: schwarz@mac-tec.de • Internet: www.mac-tec.de

•	Firma MAC - TEC zajmuje się sprze-
dażą używanych elektrodrążarek 
erozyjnych od ok. 15 lat.

•	Nasza oferta obejmuje: wycinarki 
drutowe, elektrodrążarki wgłębne 
oraz maszyny do otworów jak 
również centra obróbcze, frezarki i HSC maszyny.

•	Zajmujemy się również kupnem nowych maszyn.

www.mac-tec.de

Charmilles Robofil 440CC
Sodick AQ 750 L

Charmilles HD 8

Fanuc Alpha 0C

Sodick AQ 35 L Mikron XSM 600 U

KLUCZ DO STALI

410₠*
*cena netto, wersja jednostanowiskowa do wyczerpania zapasów

• 60.000 gatunków stali

• normy z 300 hut

• skład chemiczny

• parametry obróbki cieplnej

• odpowiedniki gatunków z 23 krajów

To wszystko na jednej płycie CD!

OBERON ® Robert Dyrda
88-100 Inowrocław, ul. Cicha 15
tel. (52) 35 424 00, fax (52) 35 424 01
www.oberon.pl    oberon@oberon.pl

Centra obróbkowe CNC • Centra Frezarsko-Tokarskie • Maszyny Portalowe
matec Maschinenbau GmbH to producent wysokiej jakości precyzyjnych Centrów Obróbkowych CNC, Maszyn Portalowych oraz Centrów Frezarsko 
- Tokarskich. Modułowy system matec pozwala na konstruowanie obrabiarek w dużej części według życzeń i potrzeb Klienta. Z wielości opcji, jak 
m.in. przesuwy, warianty stołów lub warianty głowic frezarskich, można skonfigurować optymalną maszynę z przeznaczeniem do nieomal każdego 
rodzaju obróbki wiórowej.

Przedstawicielstwo w Polsce:
ITT-Technika  

Tel. 62 740 90 42, Fax 62 720 90 30; e-mail: itt@itt-technika.pl, www.itt-technika.pl
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Świadczymy usługi obróbki cieplnej w zakresie:
• Azotowania gazowego Nitreg®:

Elementów form wtryskowych i odlewniczych, matryc do wyciskania profili 
aluminiowych oraz do kucia na gorąco, narzędzi tłocznych i wykrawających 
ze stali do pracy na zimno, elementów dla przemysłu maszynowego i 
motoryzacyjnego.

• Azotowania antykorozyjnego Nitreg-ONC®:
Z kontrolą potencjału azotowego i składu fazowego warstwy elementów, 
dające warstwy odporne na ścieranie i korozję (kolor pokrycia czarny).

• Azotonawęglania niskotemperaturowego Nitreg (cyjanowanie): 
Celem azotonaweglania jest uzyskanie utwardzonej odpornej na ścieranie 
warstwy wierzchniej materiału praktycznie bez deformacji kształtu i zmian 
wymiarowych obrabianego narzędzia lub detalu.

• Hartowania i odpuszczania w jednym cyklu w piecach próżniowych:
Z wysokociśnieniowym chłodzeniem w azocie: elementów form odlew-
niczych, matryc kuźniczych, matryc do wyciskania aluminium, narzędzi 
tłocznych i wykrojników oraz narzędzi ze stali szybkotnących.

• Nawęglania i węgloazotowania gazowego: z kontrolą potencjału 
węglowego:  
Elementów ze stali konstrukcyjnych np. kół zębatych ,wałków, sworzni.

• Nawęglania próżniowego: 
Charakteryzującego się eliminacją wewnętrznego utleniania, brakiem 
cementytu w nawęglonej powierzchni, pełną automatyzacją i powtarzalno-
ścią procesów.

• Lutowania próżniowego: 
Dzięki procesom dyfuzji i dodatkom stopowym uzyskuje się łącza o wyso-
kiej wytrzymałości, które wykazują lepsze własności niż łącza spawane.

• Wymrażania: 
W obróbce podzerowej elementy uzyskują podwyższoną wytrzymałość i 
twardość oraz stabilizację wymiarową, a zawartość austenitu szczątkowego 
spada poniżej 7%.

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Częstochowie

42-271 Częstochowa 
ul. Wilgowa 65 D

tel.: +48 (34) 365 50 35
fax: +48 (34) 365 47 48

e-mail: czestochowa@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Świebodzinie

ul. Świerczewskiego 76
66-200 Świebodzin

tel.: +48 (68) 382 85 10
fax: +48 (68) 382 59 24, w. 203

e-mail: swiebodzin@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Kozerkach

Kozerki, ul. Merkurego 48
05-825 Grodzisk Maz.

tel.: +48 (22) 792 05 84
tel./fax: +48 (22) 724 16 77

e-mail: kozerki@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Chełmnie

ul. Słowackiego 3a
86-200 Chełmno

tel.: +48 (56) 676 28 67
tel./fax: +48 (56) 676 29 33

e-mail: chelmno@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu

ul. Handlowa 2
41-807 Zabrze

tel.: +48 (32) 273 82 74, 273 82 75
fax: +48 (32) 273 83 00

e-mail: zabrze@bodycote.com

BODYCOTE POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie

ul. Wółczyńska 133
01-919 Warszawa

tel.: +48 (22) 834 97 17
fax: +48 (22) 834 97 17 wew. 107
e-mail: warszawa@bodycote.com

BODYCOTE jest jedną z największych międzynarodowych firm świadczących 
usługi w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej znaną na całym świecie.
Wybór naszej fi rmy jako kompetentnego partnera w obróbce cieplnej pozwala 
uzyskać dostęp do szerokiego spektrum najnowocześniejszych technologii obróbki 
cieplnej i cieplno-chemicznej. Bodycote oferuje Państwu różnorodne procesy ob-
róbki cieplnej, technologii obróbek powierzchniowych oraz kompleksowe badania 
materiałowe.
Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników jest do Państwa dyspozycji.

OBRÓBKA CIEPLNA



BEHRINGER – 
światowy i niekwestionowany lider.

Behringer jest liderem w produkcji najwyższej klasy przecinarek 
taśmowych, opierając się na 90 letnim doświadczeniu, produkuje 
kilkadziesiąt typów przecinarek taśmowych i technologicznych 
systemów towarzyszących.

W programie produkcji znajdują się maszyny o zakresie 
roboczym 220 ÷ 2000 mm.  Maszyny produkowane są w wersji 
półautomatycznej lub automatycznej CNC. Kolumnowa konstrukcja 
z solidną ramą do cięcia pod kątem 90° lub w wykonaniu ze skrętną 
głowicą do cięcia pod kątem w obydwie lub jedną stronę. W ofercie 
producenta znajduje się również duży wybór przecinarek z pionowym 
przebiegiem taśmy, przystosowanych do rozcinania płyt i bloków 
materiałowych. 

Zdjęcie 1. Behringer HBP 1300 GANTRY

BEHRINGER – najwyższa jakość wykonania.

Cechą wyróżniającą przecinarki Behringer jest ich wyjątkowa 
sztywność i solidność wykonania zwartej kolumnowej konstrukcji  
z odlewanymi najważniejszymi elementami maszyn z żeliwa 
Mechanite ®.

Zdjęcie 2, Behringer HBM 440 A

Tak wykonana konstrukcja (bez złączy spawanych) gwarantuje 
równomierny rozkład naprężeń oraz eliminuje wibracje  pojawiające 
się podczas procesu cięcia. Przecinarki Behringer to produkt 
spełniający najwyższe wymagania produkcyjne oraz gwarantujący 
najwyższą możliwą  jakość.  Szeroka gama produkowanych maszyn 
i urządzeń towarzyszących pozwala na sprawną realizację nawet 
najbardziej skomplikowanych zadań technologicznych.

BEHRINGER w Polsce – profesjonalne wsparcie i gwarancja 
satysfakcji.

W Polsce znajduje się ponad 230 zainstalowanych przecinarek 
Behringer. Wśród nich 20 przecinarek o zakresie cięcia przekraczającym 
800mm, wiele zautomatyzowanych linii produkcyjnych z systemami 
podawania, magazynowania, a nawet wiercenia, czy dwie wciąż 
największe przecinarki w Polsce o zakresie cięcia 1800 mmx1800 mm. 
Każda z tych przecinarek jest realnym dowodem nie tylko jakości, 
wydajności i solidności, ale przede wszystkim najwyższej satysfakcji 
klienta.

Przecinarki Behringer znajdują zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest niezawodność, wydajność  oraz efektywność 
finansowa cięcia. Jeżeli chcesz kupić tanią przecinarkę, to Behringer 
nie jest produktem dla Twojej firmy. Jeżeli jednak chcesz, aby 
to Twój całkowity proces cięcia był tani – Behringer jest 
rozwiązaniem!

AWEXIM Sp. z o.o. jako wyłączny i w pełni autoryzowany 
przedstawiciel firmy Behringer na polskim rynku zapewnia  
profesjonalną kompleksową obsługę i sprawny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny oraz zaopatrzenie w części zamienne. Jednocześnie 
będąc  przedstawicielem niemieckiej firmy Wikus, światowego 
lidera w produkcji pił taśmowych, zapewnia sprawne dostawy pił 
taśmowych różnego typu i rozmiaru. Połączenie przedstawicielstw 
BEHRINGER + WIKUS oraz  najbardziej profesjonalny zespół  
w Polsce z wieloletnim doświadczeniem  daje gwarancje optymalnych 
rozwiązań i zapewnia satysfakcję na każdym etapie współpracy.

Skontaktuj się z nami, abyśmy pomogli Ci w doborze rozwiązania.

Pozdrawiamy- Zespół Awexim / Behringer. 

Awexim Sp. z o.o.  Dział Handlowy:
Ul. Wąchocka 1G  Ul. Gogolińska 29
03-934 Warszawa  02-872 Warszawa
www.awexim.pl  Tel / Fax : 22 750 78 07

Behringer GmbH
Industriestraße 23 - D-74912 Kirchardt , Germany
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Szlifierki 
do wałków 
i otworów, 
szlifierki 
bezkłowe



Węgliki spiekane firmy IHLE - posiadamy w naszej ofercie 
3000 wymiarów w różnych rodzajach. Duży magazyn, szybki serwis 
cięcia na wymiar i sprawdzona jakość - czyni nas to jedną z najwięk-
szych firm handlujących stopami twardymi w Europie. Dysponujemy 
ponad 200 000 pojedynczych artykułów na magazynie - co nie jest 
możliwe dla dużych producentów. Od ponad trzech dziesięcioleci  
z powodzeniem działamy w branży stopu twardego, dzisiaj zaopatru-
jemy firmy produkujące narzędzia z ponad trzydziestu krajów świa-
towego zasięgu, a także kluczowych producentów narzędzi w Polsce.

Gatunki w których mogą Państwo zamawiać nasze produkty:

»»» CKi06

Gatunek drobnoziarnisty na pełnowęglikowe frezy trzpieniowe 
posiada wysoką trwałość ostrza i odporność na ścieranie. Do wiórowej 
obróbki metali nieżelaznych, stopów aluminium, materiałów kompo-
zytowych i trudnoobrabialnych. Ten gatunek jest szczególnie polecany 
do pokrywania powłokami diamentowymi.

»»» CKi08

Uniwersalnie stosowany gatunek drobnoziarnisty posiadający wy-
soką odporność na ścieranie i wysoką trwałość ostrza. Gatunek od-
powiedni na frezy trzpieniowe do obróbki odlewów, żeliwa jasnego, 
hartowanej stali, twardych stopów aluminium, tworzyw sztucznych

 

zawierających wypełniacze, tworzyw wzmocnionych włóknami szkla-
nymi oraz okładzin hamulcowych.

»»» CKi09 

Wysoka twardość i ekstremalna wytrzymałość na zginanie czyni 
ten gatunek węglika szczególnie odpowiedni do wiercenia w płytach 
kart elektronicznych i innych tworzywach sztucznych wzmacnianych 
włóknami, jak również do frezowania w trudnoobrabialnych materia-
łach mikro frezami. Do tych trudnoobrabialnych materiałów zaliczają 
się również tytanowo-węglowe konstrukcje warstwowe, hartowana 
stal, stale stopowe tytanowe i nierdzewne. Ekstremalnie wysoka od-
porność na ścieranie i znaczna twardość tego węglika została uzyska-
na przez użycie superdrobnoziarnistych proszków węglika wolframu. 
Specjalnie dopasowany proces spiekania zapewnia wysoką ciągliwość 
przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej twardości.

»»» CKi10

Ultradrobnoziarnisty gatunek o wysokiej ciągliwości  
i twardości, dlatego szczególnie wart polecenia na narzędzia obrotowe 
do obróbki hartowanych detali. Polecane do obróbki zgrubnej i wy-
kańczającej posiadają dużą trwałość krawędzi i ciągliwość. Gatunek 
odpowiedni do obróbki stopów tytanu, żarowytrzymałych stopów, 
austenitycznych stali nierdzewnych, żeliwa szarego i tworzyw sztucz-
nych wzmocnionych włóknami szklanymi.

»»» CKi12

Ultradrobnoziarnisty gatunek o najwyższej ciągliwości  
i twardości, dlatego szczególnie wart polecenia na narzędzia 
obrotowe do obróbki hartowanych detali z wysokimi pręd-
kościami skrawania. Posiadają dużą trwałość krawędzi nawet  
w ciężkich warunkach skrawania. Odpowiedni do obróbki stopów ty-
tanu, żarowytrzymałych stopów, austenitycznych stali nierdzewnych, 
żeliwa szarego i tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami szkla-
nymi. Gatunek odpowiedni na narzędzia obrotowe do obróbki stopów 
tytanu, żarowytrzymałych stopów, austenitycznych stali nierdzew-
nych, żeliwa szarego i tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami 
szklanymi. 

Autoryzowany przedstawiciel w Polsce firma SlaanT
Tel 0048 668150552

ihle@wp.pl; www.ihle.com

Węglik spiekany do produkcji 
narzędzi skrawających
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WEŹ UDZIAŁ W NAJWAŻNIEJSZYM SPOTKANIU BRANŻY 

OBRÓBKI METALU W SEZONIE JESIENNYM

www.toolex.pl

kontakt: Magdalena Jakóbik  –  Dyrektor projektu
tel. 32 78 87 539, fax 32 78 87 522
kom. 510 030 472
e-mail: toolex@exposilesia.pl

tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o
Centrum Targowo-Wystawiennicze
ul. Braci Mieroszewskich 124
Sosnowiec

5 – 7  października 2011

4. Międzynarodowe Targi 
Obrabiarek, Narzędzi  
i Technologii Obróbki 

Sosnowi c

Już dziś zapraszamy także Państwa na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 16 – 18 października 2012

Równocześnie z Targami TOOLEX odbędą się 4. Międzynarodowe Targi Metod 
i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów WIRTOTECHNOLOGIA



Na ten wybór mają wpływ zarówno: waga grafitu, kształty 
elektrod, jakie można maszynowo wykonać, przyśpieszenie czasu 
obróbki grafitu i jego pracy. Wybór parametrów powoduje, że 
szybkość wybierania materiału decyduje o zużyciu elektrody. Elektroda 
grafitowa, podczas obróbki zgrubnej, dzięki właściwemu doborowi 
parametrów drążenia może pracować prawie bez zużycia elektrody, 
czego nie można osiągnąć elektrodą miedzianą. Grafit może być 
obrabiany dwu, trzykrotnie szybciej niż metal i bez potrzeby dalszej 
obróbki ręcznej. Wysokoobrotowe centra obróbcze przygotowane do 
obróbki grafi tu (High speed graphite centers) produkują elektrody 
szybko i efektywnie bez problemów z pyłem.

Spróbujmy teraz zastosować teorię w praktyce, w typowej dla 
narzędziowni pracy porównano oba materiały. Wymiar „na gotowo” 
elektrod wynosi 85x35x7,5 mm, dodając 5 mm naddatku na dwa boki 
oraz 12,5 mm na chwyt elektrody otrzymujemy kostkę o gabarytach 
90x40x20 mm. Koszt dwóch takich kostek z miedzi wynosi około 
45,50zł (przyjęliśmy koszt kg miedzi na 35zł/kg) – kostek grafitowych 

35,00 (cena grafitu w gatunku POCO EDM 200 około 250zł/
dm3). Na pierwszy rzut oka różnica jest znacząca, bo dwukrotna. 
Niektórzy klienci słysząc samą cenę za dm3 grafitu, nie zagłębiając się 
w przeliczenia wartości dm3 i wartości kg, odkładają słuchawkę, lecz 
takich jest już coraz mniej – ich eliminuje rynek.

Przechodząc do obróbki. Czas frezowania obejmujący produkcję 
dwóch elektrod w gatunku POCO EDM 200 był 55% krótszy, niż 
przygotowanie elektrod miedzianych (184minut do 414minut). 
W dodatku, elektrodrążenie elektrodą zgrubną i wykańczającą  
o powierzchnią 85 x 35 mm na głębokość 7,5 mm w stali narzędziowej 
było 54% szybsze od narzędzia miedzianego (393minuty do 850minut). 
Przyjmując stawki standardowe, powiedzmy, że godzina pracy frezarki 
kosztuje 60 zł, a elektrodrążarki 100 zł, uzyskujemy wynik: 1.821zł dla 
miedzi i 839 zł dla grafitu. Jak łatwo możemy zauważyć, rozbieżności  
w kosztach pracy z danym materiałem są znaczące. W tej sytuacji należy 
się głęboko zastanowić, czy oszczędności, jakie zostały poczynione  
w pierwszym etapie (zakup materiału) są rzeczywistym zyskiem?

MATERIAŁ NA ELEKTRODY : GRAFIT CZY MIEDŹ ?
Coraz częściej wielu narzędziowców sięga po grafit do elektrodrążenia, gdyż jest on materiałem 

łatwiejszym w wytworzeniu, szybciej wybiera materiał oraz wykazuje mniejsze zużycie elektrody podczas 
pracy. Przyczynę tej tendencji potwierdził również raport POCO Graphite, dostawcy wysokowydajnych 
grafitów do elektrodrążenia.

Jeśli posiadają Państwo pytania dotyczące materiału na 
elektrody, skontaktujcie się z nami! Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w praktycznym zastosowaniu grafitu na 
potrzeby narzędziowni. Pomagamy dopasować odpowiedni 
gatunek do konkretnego zastosowania, oferujemy wiedzę  
z zakresu doboru parametrów drążenia oraz obróbki elektrod.  
W swojej ofercie posiadamy ponad 10 gatunków grafitu,  
w postaci bloków oraz półfabrykatów m.in. pręty okrągłe, pręty 

kwadratowe, cieńkie listki do drążenia kanałów i żeberek. Wszystko 
dostępne „od ręki” z naszego składu magazynowego. 

Ponadto oferujemy oferujemy możliwość  komplekowej produkcji  
i regeneracji elektrod grafitowych opartych o przesłaną dokumentację  
2D i 3D. Wykonanie oparte jest o technologię CAD/CAM oraz obróbkę 
na centrach frezarskich CNC.

Z pozdrowieniem Dawid Hulisz
tel. 693 371 241, d.hulisz@oberon.pl

MATERIAŁ NA ELEKTRODY : GRAFIT CZY MIEDŹ ?

FREZOWANIE 
• Elektroda miedziana 3h 27min – jedna elektroda 

Czas końcowy: 6h 54min  
Koszt obróbki: ~414zł

• Elektroda grafitowa 1h 32min – jedna elektroda 
Czas końcowy: 3h 04min  
Koszt obróbki: ~180zł

ELEKTRODRĄŻENIE (obróbka zgrubna i wykańczająca)
• Elektroda miedziana

Czas końcowy: 14h 10min  
Koszt obróbki: ~1 417zł

• Elektroda grafitowa
Czas końcowy: 6h 33min  
Koszt obróbki: ~655zł

CAŁKOWITY KOSZT OBRÓBKI
• Elektroda grafitowa 835 zł • Elektroda miedziana 1 831 zł
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Przecinarki taśmowe

Oferujemy Państwu przecinarki taśmowe 
ręczne, półautomatyczne oraz automatyczne 

włoskich firm MACC, THOMAS  
oraz tureckiej firmy IMAS.

Wszystkie przecinarki charakteryzują się 
wysokimi parametrami cięcia, trwałością  

i niezawodnością.

Przecinarki tarczowe

Do cięcia wymagającego dużej precyzji  
i wysokiej jakości, proponujemy Państwu 

przecinarki tarczowe  
włoskich firm MACC i THOMAS.  

Przecinarki automatyczne znajdujące się  
w naszej ofercie utrzymują dokładność  

cięcia rzędu 0,1 mm.

Przecinarki do aluminium

Do cięcia miękkich metali lub tworzyw 
sztucznych polecamy naszym klientom  
przecinarki do aluminium - od ręcznych, 

przez półautomaty - do sterowanych  
numerycznie automatów.

Prędkość robocza tych pił wynosi  
3000 obr./min.

Szlifierki

W naszym asortymencie znajdą Państwo 
również pokaźną grupę szlifierek  

włoskiej firmy EUROFINTEC.

Maszyny gwintujące
Wiedmann

Giętarki

Pozycjonery

Materiały eksploatacyjne

- Frezy piłkowe
- Taśmy tnące

76 - 200 Słupsk
ul. Wita Stwosza 11

kamir@home.pl
www.kamir.home.pl

tel. (59) 84 81 500
fax (59) 84 81 501



Optyczna technika pomiarowa przyjęła się w ostatnich dwóch dekadach jako standard w zakresie pomiarów współrzędnościowych w prze-
myśle. Szybkie pomiary 3D są w dzisiejszych czasach nieodzowne w przemyśle samochodowym, lotniczym oraz dóbr konsumpcyjnym gwarantu-
jąc szybkie wdrożenie produktu na rynek o odpowiedniej jakości. Integracja tego typu narzędzia w procesy rozwoju i produkcji oferuje skrócenie 
czasu rozwoju i optymalizację procesu produkcyjnego oraz jego zabezpieczenie poprzez szybką kontrolę wszystkich cech danego produktu.

ATOS Triple Scan to przemysłowy digitalizer 3D w pełni zaakceptowany przez przemysł. Uzyskiwanie precyzyjnej, przestrzennej chmury 
punktów jest pomocne m.in. w kontroli jakości detali jak tłoczone blachy, wypraski, łopatki turbin, prototypy, odlewy, odkuwki oraz narzędzia  
i formy. Dane można wykorzystać również do inżynierii odwrotnej lub obliczeń numerycznych. Poprzez zastosowanie skanera 3D można w krót-
kim czasie znaleźć przyczynę odchyłki geometrii oraz szybko zweryfikować korekty w narzędziach.

ATOS Triple Scan bazuje na zasadzie triangulacji. W trakcie pomiaru projektowany jest układ prążków na dany obiekt, który jest rejestrowany 
przez dwie kamery. Dedykowane oprogramowanie oblicza w kilka sekund współrzędne 3D przypisane dla każdego piksela w kamerze.

Zdjęcie 1: Zasada triangulacji

W odróżnieniu do tradycyjnych skanerów 3D, digitalizer ATOS Triple Scan korzysta z trzech kątów triangulacyjnych pomiędzy kamerami oraz 
projektorem (α1, α2 i α3 na zdjęciu 1), czyli wykonuje trzy pomiary w trakcie jednej projekcji. Dodatkowo unikatowa metoda projekcji i zasto-
sowane niebieskie światło w technologii LED umożliwia akwizycję bardzo dokładnych danych w krótkim czasie. Wszystkie te elementy są zinte-
growane w stabilnej obudowie, co pozwala na stosowanie tego urządzenia również w trudnych warunkach przemysłowych. Szybkie i elastyczne 
przestrojenie głowicy umożliwia zastosowanie digitalizera ATOS Triple Scan do pomiaru obiektów od kilku milimetrów do kilkudziesięciu metrów. 
Mobilność systemu pozwala na wykonywanie pomiarów w różnych miejscach. Jedna osoba możne zdigitalizować cały samochód osobowy  
w przeciągu ok. 2 godzin. Akwizycja danych może być również wykonywana automatycznie poprzez integrację głowicy pomiarowej z robotem.

Zdjęcie 2: Różnorodne zastosowanie digitalizera ATOS Triple Scan

Uzyskaną chmurę punktów można w następnym kroku wykorzystać do np. bezpośredniego frezowania w przypadku kopiowania zopty-
malizowanych tłoczników i innych narzędzi lub do dalszej obróbki w środowisku CAD. Dostarczane wraz z osprzętem oprogramowanie ATOS 
Professional przez firmę GOM umożliwia pełne zwymiarowanie zeskanowanego obiektu. Zintegrowane funkcje zezwalają na porównanie  
z nominalnymi modelami CAD, analizę 2D odnośnie rysunków technicznych jak i również analizę tolerancji i kształtu (GD&T).

ATOS Triple Scan - przestrzenny skaner 
pomiarowy firmy GOM mbH
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Zdjęcie 3: Funkcjonalność oprogramowania ATOS Professional

Nowa generacja digitalizerów jest odpowiedzią na coraz wyższe wymagania przemysłu. Całościowy pakiet z oprogramowaniem ATOS Pro-
fessional jest mocnym narzędziem w kontroli jakości oraz inżynierii odwrotnej. Darmowe oprogramowanie GOM Inspect ułatwia wymianę 
danych i pozwala na ich analizę w dowolnym miejscu i kraju, co jest istotne w czasach globalizacji.

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO NA TARGACH MACH - TOOL POZNAŃ
Pawilon 9, stoisko 18

ITA Sp.J.
ul. Świerżawska 1/57, 60-321 Poznań,

tel. 61 861 11 72, tel./fax 61 861 11 71
info@ita-polska.com.pl, www.ita-polska.com.pl,

Walcarka 3-rolowa PW 3 R 45
Walcarka 3-rolowa PW ®

włącznie z cyfrowym systemem 
pomiarowym do szybkiego i precyzyjnego

pozycjonowania!

Cena: 79. 800, 00₠

 •  Rok produkcji = 2010
 •  Nacisk = 3 x 15 Ton

Przedstawicielstwo w Polsce: 
ITT-Technika- ul. Nowowiejska 29, 63-233 Góra k. Jarocina
Tel. 62 740 90 42, Fax 62 720 90 30, Kom.: +48 602 609 059
www.itt-technika.pl   E-mail: itt@itt-technika.pl 

Szlifierki bezkłowe SENY

UPW, PPE - WEE, SENI i PW
Walcarki 3-rolkowe

Narzędzia PEE - WEE
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Ogólnie, przeznaczenie przystawek pneumatycznych 
PLANET to szlifowanie otworów o różnych średnicach  
i głębokości z wielką precyzją i wysokimi obrotami. Nazwa 
urządzenia sugeruje ruch planetarny z jakim może poruszać 
się kamień szlifierski. Jest tak w istocie, ale dopiero kiedy 
zamocujemy korpus Planety na wytaczadle, zobacz poniższe 
zdjęcia i schemat ze wzorem. Wytaczadło może usprawnić 
pracę jednak nie jest  niezbędne, konwencjonalne maszyny ze 
stabilnym posuwem stołu w zupełności spełnią wyznaczone 
zadanie.

Seria Planet jest napędzana sprężonym powietrzem 
oczyszczonym i naolejonym za pomocą stacji AL-0304. Przy 
bardzo wysokich obrotach, producent Nakanishi wyposażył 
to urządzenie w tłumik na wylocie wydechowym powietrza, 

Seria PLANET
- turbinki pneumatyczne do zadań specjalnych

W tym numerze Forum Narzędziowego Oberon zapraszam do lektury artykułu poświęconego urządzeniom 
japońskiej firmy Nakanishi. Chciałbym uspokoić tych z Państwa, którzy śledzą informacje ze Świata; fabryka NSK 
Nakanishi i nikt z pracowników nie ucierpiał podczas największego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Japonię  
w marcu 2011 roku i wywołanej przez nie fali tsunami. Pomimo kataklizmu, który spowodował incydent nuklearny 
w elektrowni jądrowej nie ma zagrożenia skażeniem radioaktywnym przesyłek, które są eksportowane do 
Europy. Mamy nadzieję, że Japonia szybko upora się ze skutkami katastrofy, a rany powstałe w jej wyniku 
szybko się zabliźnią.

C - to średnica szlifowanego 
otworu

A - długość odcinka od osi 
Planet do osi mocowania 
wytaczadła na maszynie

B - średnica kamienia 
szlifierskiego

dzięki czemu praca jest mniej uciążliwa; na pewno cichsza niż 
praca z wykorzystaniem obrotów maksymalnych maszyny. 
Daje ona możliwość zarówno wielokrotnego nawiercania, jak  
i szlifowania otworów do głębokości 42 mm, 52 mm, 62 mm 
(w zależności od długości trzpienia na którym osadzony jest 
kamień szlifierski).

Możliwość zamontowania na tokarkach jak i na wiertarkach 
koordynacyjnych daje szerokie spektrum zastosowań „Planety”. 
Przy bardzo dobrej cenie i wysokiej niezawodności można 
powiedzieć, że urządzenie to jest bezkonkurencyjne na rynku.

Na rynku polskim dostępne są 4 modele Planet, kryterium 
podziału to osiągana prędkość obrotowa od 35 000 do 
200 000 o/min: Planet 400/550/850/2000.
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Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, 
zobaczyć w rzeczywistości precyzyjne przystawki maszynowe 
i urządzenia ręczne firmy Nakanishi Japonia, skorzystać z 
targowych rabatów - zapraszamy do odwiedzenia stoiska 
OBERON na targach MACH - TOOL, które odbędą się kolejny 
raz w Poznaniu w dniach 14-17 czerwca 2011.

Do zobaczenia
Marek Adelski

e-mail: m.adelski@oberon.pl
kom: 693 371 202

Planet 400, obroty 35 000~45 000
Moc wyjściowa: 55 W

Planet 850, obroty 70 000~90 000
Moc wyjściowa: 42 W

Planet 550, obroty 50 000~65 000
Moc wyjściowa: 50 W

Planet 2000, obroty 180 000~200 000
Moc wyjściowa: 10 W

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą na targach MACH - TOOL  
w Poznaniu w dniach 14-17 czerwca 2011, Pawilon 3 stoisko 24

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

OBERON® Robert Dyrda, Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel.: (52) 354 24 00, fax: (52) 354 24 01 e-mail: oberon@oberon.pl, www.oberon.pl
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XVI edycja Międzynarodowych Targów Technologii dla 
Odlewnictwa METAL oraz towarzyszące im X Targi Aluminium 
& Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych 
ALUMINIUM & NONFERMET odbędą się w Targach Kielce  
w dniach od 28 do 30 września 2011 roku.

Na stoiskach kilkuset firm z całego świata nie zabraknie nie tylk 
o specjalistycznych maszyn i urządzeń dla przemysłu odlewniczego 
i metali nieżelaznych, pieców dla odlewnictwa ciśnieniowego, czy 
obrabiarek do obróbki odlewów, ale także znajdzie się na nich wiele 
drobnych narzędzi oraz oprogramowania dla odlewni. Wystawcy 
zaprezentują także surowce, komponenty i materiały stosowane 
do procesów metalurgicznych, odlewy ciśnieniowe ze stopów 
aluminium, magnezu czy cynku. Każdy zainteresowany tą branżą 
będzie mógł znaleźć tu coś dla siebie. Zwiedzający - szeroki wachlarz 
produktów, a wystawcy - nowe rynki zbytu.

Blisko 300 firm z ponad 20 krajów zaprezentowało się podczas 
ubiegłorocznej edycji imprezy. Po raz pierwszy pojawiły się firmy 
z Bliskiego Wschodu – Iranu. Dużo firm po raz kolejny przyjechało 
również z Chin, dostrzegając możliwość wejścia na rynek europejski 
z konkurencyjnym produktem, a targi w Kielcach uznali za najlepszą 
okazję do tego typu działań. Ponadto zaprezentowali się branżowcy 

z Niemiec, Czech, USA, Holandii, Austrii, Francji, Włoch, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Norwegii, Szwajcarii, Słowacji, Szkocji, 
Bułgarii, Słowenii, Litwy i Japonii.

METAL to również czas branżowych specjalistycznych spotkań – 
konferencji i warsztatów, które corocznie towarzyszą targom.

Kieleckie targi METAL należą do UFI – Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego 
najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie.  
Współorganizatorami wystawy są Odlewnicza Izba Gospodarcza. 
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Instytut 
Odlewnictwa (posiadający jedno z najbardziej nowoczesnych 
zapleczy technologicznych dla przemysłu odlewniczego). 

METAL/ALUMINIUM & 
NONFERMET na medal 
w Targach Kielce
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Współorganizatorem targów ALUMINIUM & NONFERMET jest 
natomiast Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic – wiodący w branży 
metali nieżelaznych.

Chcesz wiedzieć wszystko o branży odlewniczej i metali nieżelaznych 
w Polsce, poznać nowości targowe, nawiązać relacje biznesowe  
i pogłębić wiedzę. Zapraszamy do Kielc.

28 - 30 września 2011
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OBRÓBKA TOCZENIA NA TWARDO
ZALETY I WYKORZYSTANIE

Precyzyjne toczenie na twardo cieszy 
się coraz większą popularnością w branży 
obróbki metali. Jest to proces, który znacznie 
skraca czas obróbki skrawaniem i zwiększa 
elastyczność procesu. Precyzyjne toczenie 
na twardo umożliwia dokonywanie obróbki 
bardziej skomplikowanych części niż proces 
szlifowania.

ZALETY:
1. Wzrost produkcji oraz jakości 

obrabianych części hartowanych,

2. Oszczędność  czasu cyklu – szybszy 
czas cyklu aż do 80% w porównaniu ze 
szlifowaniem,

3. Oszczędność kosztów – wymagane 
są tylko standardowe płytki 
skrawające zamiast dość kosztownych 
profilowanych ściernic,

4. Jakość rozwiązań – w pełni 
hydrostatyczne wrzeciono oraz 
prowadnice osi, dzięki czemu nie ma 
kontaktu pomiędzy poruszającymi się 
częściami – brak ich zużycia. Zastosowane 
rozwiązania w maszynie (hydrostatyka, 
granitowe łoże i obudowa wrzeciona 
– patrz rys. nr 6) powodują wysoką 
sztywność, doskonałe właściwości 
tłumiące, doskonałą stabilność termiczną 
(w związku z kontrolą temperatury oleju), 
brak kontaktu metalu, (brak jego zużycia 
a co się z tym wiąże „trwała dokładność”), 
brak tarcia, nieograniczoną dokładność.

5. Jakość przedmiotów obrabianych:

• jakość taka sama jak po szlifowaniu 
lub nawet lepsza,

• twardość przedmiotów obrabianych 
aż do 62 HRC,

• osiągane tolerancje:

- dokładność wymiarowa ≤ 2 µm
- dokładność geometryczna ≤ 0,2 – 1 µm
- wykończenie powierzchni Ra 0,1- 0,4 µm

6. Jedno mocowanie przedmiotu,

7. Krótki czas mocowania przedmiotu,

8. Bardziej efektywny czas cięcia,

9. Niskie koszta inwestycji,

10. Czysty proces obróbki – „sucha” 
obróbka,

Proces obróbki toczenia na twardo 
wykorzystywany jest w przemyśli łożyskowym, 
motoryzacyjnym, hydraulicznym, lotniczym 
oraz przez producentów półprzewodników, 
form wtryskowych, narzędzi jak i wielu innych.

Przykładowe przedmioty obrabiane:

Rys. 1 Przemysł łożyskowy

Rys. 2 Przemysł form wtryskowych

Rys. 3  Przemysł hydrauliczny

Rys. 4 Przemysł motoryzacyjny

Przykładowe tokarki:

Rys. 5 Mikroturn 50 CNC

Rys. 6 Schematyczna budowa tokarki

Rys. 7 Mikroturn 1000 V

ZAPRASZAMY  
NA TARGI ITM - MACH-TOOL  

14-17.6.2011 Poznań  
Stoisko nr 54, hala nr 3

(prezentujemy model maszyny + możliwość 
spotkania ze specjalistą firmy Hembrug)

Isotek Sp. z o.o.,  
ul. Św. Szczepana 57, 61 – 465 Poznań, 

tel. +48 61 835 08 65, fax.: +48 61 835 08 69, 
email: lukasz.wozniak@isotek.com.pl

Granitowa obudowa  
wrzeciona

Hydrostatyczne wrzeciono,  
bicie 0,1 µm

Hydrostatyczna prowadnica,  
oś X z powtarzalnością ± 0,1 µm

Hydrostatyczna prowadnica osi Z  
z powtarzalnością ± 0,1 µm

Łoże granitowe niezbędne dla  
hydrostatycznego wrzeciona  
i prowadnic

N
F NUMER 03 (48) 2011FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

42





W ciągu ostatnich kilku lat wiele artykułów dotyczących NX 
- flagowego systemu firmy Siemens - skoncentrowanych było 
na technologii HD-PLM i Synchronous Technology, a niewiele 
z nich opisywało istniejące od dawna w programie narzędzia 
dedykowane dla przemysłu wytwórczego.

Obecnie NX jest jednym z najporęczniejszych spośród w pełni 
zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE, który umożliwia 
firmom przenoszenie danych od etapu wstępnej koncepcji, 
poprzez projektowanie i obliczenia, aż do zagadnień związanych 
z wytwarzaniem i produkcją, które wspomagane są rozbudowaną 
technologią projektowania narzędzi,  programowania NC itp.

W NX 7 system został znacznie rozbudowany w zakresie 
projektowania tłoczników wielotaktowych i dlatego właśnie na 
tym zagadnieniu będzie się skupiał ten artykuł.

Rozwijanie i rozformowanie

W przypadku wszystkich narzędzi modułu Progressive 
Die Design punktem wyjściowym są części, które mają 
zostać wyprodukowane. Zwykle są to skomplikowane części  
o jednorodnej grubości, z mnóstwem zagięć, wycięć i przetłoczeń. 
Nawet na tym podstawowym poziomie jasne jest, że Siemens 
posiada przewagę nad wieloma narzędziami spośród narzędzi 
związanych z czystym przekształcaniem geometrii.

Progressive Die Design działa w procesie odwróconym. 
Rozpoczyna od kształtu końcowego części, a następnie 
cofa się, rozwijając go, aż do uzyskania płaskiego kształtu 
rozwinięcia. Siemens zintegrował w programie zestaw 
służących do tego celu narzędzi, używanych w procesie 
automatycznym, albo pozwalających użytkownikowi,  
w przypadku trudniejszych komponentów, na manualne 
rozwinięcie każdego skomplikowanego zagięcia, lub 
uformowanego kształtu.

Części o prostych zagięciach są najłatwiejsze do 
przeprowadzenia przez proces rozformowania,  gdyż ich podstawą 
są zwykle linie proste a i same w sobie nie stanowią geometrii 
skomplikowanej.  Dzięki Synchronous Technology system może 
pracować zarówno z natywnymi, jak i z zaimportowanymi 
danymi, szybko identyfikując wszystkie zagięcia występujące  
w części.

Następnie użytkownik tworzy ażur, deklarując wymiary taśmy, 
określając ilość stacji, oraz wstawiając w określonym porządku 
kolejne fazy gięć, wycięć i tłoczeń. Każde z nich jest powiązane z fazą  
z poprzedniej stacji, więc wszelkie wprowadzanie zmian  
i modyfikacji jest bardzo szybko uwzględniane.

1. Funkcja Unbend jest używana do rozwijania zagięć liniowych. 
Dla zawinięć NX dostarcza parametry sterujące promieniem  
i obszarem gięcia.

Bardziej złożone części wymagają manualnej interwencji, 
ale także i w tym przypadku do gry wchodzi siła narzędzi NX do 

NX Progressive Die Design
Projektowanie tłoczników wielotaktowych (Progressive Die Design) jest procesem wysoce 

złożonym, który komplikuje się jeszcze bardziej, gdy dochodzi do wprowadzania zmian 
w projekcie. Al Dean bada zestaw dedykowanych narzędzi systemu NX firmy Siemens PLM 
Software1, które pomagają ominąć te wrodzone trudności.

1.

1. W Polsce firma występuje pod nazwą rejestrową Siemens Industry Software Sp. z o.o.
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przekształcania geometrii i symulacji procesu.
Podczas pracy nad rozwinięciem, lub nad kolejnymi fazami 

pośrednimi skomplikowanego, tłoczonego kształtu, użytkownik 
potrzebuje nie tylko możliwości analizy uzyskanego kształtu (na 
podstawie którego powstają narzędzia gnące i tłoczące), ale 
również chce mieć pewność, że na blachę nie będzie wywierany 
nadmierny nacisk lub, co gorsza, nie dojdzie do jej rozerwania.

System posiada dużą liczbę wbudowanych, specjalistycznych 
narzędzi wspomagających analizę odkształcalności. Wykorzystują 
one techniki oparte na metodzie elementów skończonych do 
tworzenia dokładnych rozwinięć, nadających się do dalszej 
produkcji.

System przeważnie tworzy siatkę elementów skończonych 
na powierzchni środkowej części (chociaż może być użyta 
również powierzchnia zewnętrzna lub wewnętrzna). Jest ona 
następnie adaptowana do powierzchni reprezentującej idealny 
kształt, na którym będzie odwzorowana wytwarzana część. 
Siatka ta pozwala na wykorzystanie uzyskanego kształtu po 
odkształceniach jako podstawy do symulacji.

Następnie system przeprowadza kolejne symulacje, 
przechodząc pomiędzy kolejnymi fazami odkształcenia. 
Wszystkie wykonane analizy mogą być udokumentowane za 
pomocą raportów HTML, celem rejestracji założeń i decyzji dot. 
sposobu kształtowania części, by umieścić je w kontekście całego 
projektu narzędzia.

W przypadku wielu części, zastosowanie tylko jednej techniki 
odkształcenia (gięcia proste lub formowanie kształtowe) nie 
będzie wystarczające. System pozwala wtedy użytkownikom na 
łączenie różnych technik. Może to być przypadek, w którym detal 
wymaga wykonania jednej, skompilowanej operacji formującej, 
oraz wykonania wielu prostych gięć w pozostałej jego części.

Gdy wszystkie fazy gięć  zostaną określone, kolejnym krokiem 
jest przejście do tworzenia ażuru, który zobrazuje kształty gięć 
i przetłoczeń blachy, podczas jej przemieszczania się wewnątrz 
tłocznika.

Jest to łatwe i wymaga niewielkiego wkładu użytkownika, 
chyba że potrzebne jest wykorzystanie specjalnych cech, takich 
jak otwory kalibrujące położenie i prowadzenie blachy, czy 
naddatki, lub podcięcia technologiczne.

W obecnych czasach, charakteryzujących się silnymi 
naciskami ekonomicznymi,  jedną z najbardziej krytycznych cech 
jest zdolność do maksymalizacji wykorzystania materiału (lub 
inaczej mówiąc, do minimalizacji strat materiałowych). System 
NX może wyświetlać bieżącego zużycie materiału, oznaczając 
wykorzystane obszary blachy odpowiednimi kolorami.

Pozwala to użytkownikowi modyfikować różne wymiary na 
ażurze m. in. skok tłocznika, zmieniać fazy odkształcenia gięć 
i przetłoczeń, co pomaga maksymalizować liczbę uzyskanych 
części z 1m arkusza blachy, bez utraty jakości lub technologiczności 
wykonania.

Projektowanie korpusu tłocznika

Następny etap to stworzenie korpusu tłocznika (tzw. 
skrzynki). Tak jak w przypadku większości nowoczesnych 
aplikacji wspomagających projektowanie form lub tłoczników, 
NX Progressive Die Design korzysta z narzędzi opartych na 
katalogach.

2. Dla operacji wielofazowych można zdefiniować dokładne 
kształty pośrednie za pomocą zintegrowanych narzędzi CAE

Pozwala to użytkownikom na bardzo szybkie wskazanie 
standardowych zestawów komponentów, pochodzących od 
preferowanych dostawców. Dla tych, którzy chcą samodzielnie 
zdefiniować narzędzie,  dostępne są funkcje modelowania 
systemu NX, jednak prawdopodobnie  bardziej efektywne 
jest zaadaptowanie już istniejących modeli, przy zachowaniu 
wbudowanej w nie inteligencji.

Zestawy bibliotek zawierają pełną gamę komponentów, 
łącznie z odpowiednimi cechami montażowymi, takimi jak 
otwory i zaczepy. Zadaniem do wykonania jest stworzenie takich 
cech geometrycznych, które dokładnie ukształtują część, nad 
którą pracujemy.

W tym miejscu ważną kwestią jest, żeby użytkownik pracował 
z inteligentnym modelem. Chociaż doświadczeni użytkownicy są  

2.
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w stanie dobrze przewidzieć, gdzie mogą wystąpić kolizje 
pomiędzy komponentami, nie mogą tego zrobić, dopóki 
nie zostanie zdefiniowana geometria wszystkich wkładek 
wycinających, zaginających i kształtujących, które dadzą  
konkretne wyobrażenie o tym, w jaki sposób te elementy pracują.

NX zawiera szablony operacji do tworzenia tego typu 
cech. Zawierają one funkcje wyodrębniania ścian modelu, 
reprezentujących powierzchnie wycinające, lub kształtujące, 
definiowania wyciągnięć tych ścian i tworzenia trzonu stempla, 
wstawiania dodatkowych komponentów (takich jak płyty 
krawędziowe, kołnierze itp.) oraz powiązanych z nimi wycięć, lub 
odciążeń gotowej wkładki.

Program dodaje nawet niewielki luz, aby zapewnić możliwość 
wyjęcia wkładek, gdy będzie to konieczne; łączy na pozór 
oddzielne wkładki w jedną płytę itp. 

Tam, gdzie to możliwe, program pozwala na ponowne 
wykorzystanie tych samych elementów dla wielu operacji. Na 
przykład, jeśli występują podobne otwory, lub inne cechy do 
wykonania, mogą one być skopiowane i ponownie użyte, tworząc 
powiązanie z oryginalnymi danymi – a wszystko to w ciągu chwili.

Jest to chyba największa korzyść z użytkowania systemu 
takiego jak NX Progressive Die Design. Bez względu na to, 
czy rozpoczyna się od danych natywnych, czy od geometrii 
importowanej, wszystko co się robi, jest asocjatywne. 
Znacznie łatwiejsze staje się wówczas wprowadzanie zmian i 
dostosowywanie projektu do wymagań klienta. A w kolejnych 
projektach wszelkie dane mogą zostać ponownie wykorzystane.

Wytwarzanie

Ponieważ oprogramowanie oparte jest na platformie NX, 
wbudowane narzędzia są w stanie wykorzystać dodatkowe 
możliwości dostępne w systemie. Doskonałym przykładem jest 
możliwość symulacji ruchu całego tłocznika.

3. Operacje kształtujące mogą być analizowane, dostarczając 
również kształt rozwinięcia i linie cięcia

Pomaga to w zapewnieniu,  braku kolizji po montażu 
tłocznika pomiędzy jego częściami składowymi, oraz pracy 

3.

4. Ażur może być 
projektowany, a 
następnie symulowany 
dla weryfikacji 
poprawności projektu

5. NX zawiera 
rozbudowaną 
bibliotekę korpusów 
i komponentów, 
która może być 
konfigurowana tak, 
aby zawierała części 
standardowe firmy

6. Automatyzacja 
projektu pomaga 
zdefiniować 
elementy formujące o 
dowolnym kształcie

7. Przykład 
projektowania 
tłocznika 
wielotaktowego w 
programie NX

4.

6.

5.

7.
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narzędzia zgodnie z założeniami. Oczywiście, gdy projekt jest już 
ukończony i wszystkie szczegóły są dopracowane, przychodzi 
pora na rozpoczęcie przygotowań do produkcji.

W pierwszym kroku będzie to stworzenie ścieżek do obróbki 
płyt tłocznika, stempli i wkładek. NX również jako system CAM, 
posiada godną pozazdroszczenia reputację i ma wiele zalet - nie 
tylko jeśli chodzi o obróbkę płyt za pomocą operacji frezowania/
wiercenia lub wycinania drutowego (wire EDM), ale również  
w zakresie obróbki wkładek.

W wielu przypadkach do ich prawidłowego i wydajnego 
wytworzenia może być wymagana złożona obróbka 5-osiowa. 
Poza kwestią obróbki  warto również zwrócić uwagę na bogactwo 
dostępnych narzędzi wspomagających tworzenie dokumentacji 
tłocznika - nie tylko w kwestii wytwarzania, ale także w zakresie 
montażu, instalacji i obsługi.

Inteligencja i zmiany projektowe

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że częścią naszej pracy jest 
wprowadzanie zmian projektowych -  to życiowy fakt i stanowi 
on, jak nic innego, znaczną część codziennej pracy inżyniera.

Jakkolwiek, gdy przychodzi do projektowania tłoczników 
wielotaktowych, zmiany projektowe mogą być koszmarem 
- chyba że system został tak zaprojektowany, aby sprawnie 
sprostać tym zadaniom. W przypadku NX funkcjonalności te są 
wbudowane i mogą być wykorzystywane od samego początku 
projektu - i mam tu na myśli etap zapytania ofertowego.

Większość typowych projektów tłoczników jest wyceniana 
na podstawie zgrubnej oceny złożoności narzędzia, lecz  
w przypadku tych, którzy pracują w łańcuchu dostaw, jest to 
zwykle wyrównanie względem marginesów określonych na 
podstawie jednostkowych cen poszczególnych części. To może 
przyprawić o prawdziwy ból głowy.

Jeśli narzędzie zostanie wycenione zbyt nisko, na przykład 
w wyniku błędnego obliczenia liczby stacji etapów i szybkości 
produkcji, wówczas jest szansa na to, że koszty jednostkowe 
będą również nieprawidłowe. Nawet w przypadku komponentów, 
które wyglądają na łatwe do wytworzenia, każdy doświadczony 
w tej branży potwierdzi, że proste błędy mogą być najbardziej 
kosztowne - a przy dzisiejszych naciskach ekonomicznych mogą 
one okazać się  wręcz zbyt kosztowne.

Umożliwiając użytkownikom pracę z komponentem 
począwszy od geometrii części, poprzez jej rozwinięcie  
i ułożenie na taśmie w bardzo krótkim czasie, a następnie jeszcze 
umieszczenie jej w korpusie tłocznika, system daje prawdziwą 
szansę na oszacowanie procesu produkcji formy i komponentów 
w tym samym przedziale czasu, w którym wielu innych 
użytkowników może dokonać tylko rozwinięcia.

Mając znacznie jaśniejsze pojecie o złożoności zadania, 
można wykorzystać te informacje w procesie ofertowania, aby 
upewnić się, że konkurencyjność firmy jest oparta na mierzalnych 
faktach, a nie na zgadywaniu i przybliżeniach.

Przechodząc od etapu ofertowania, aż do przygotowania 
produkcji, narzędzia NX pozwalają na bardzo efektywne 
dostosowanie rozmieszczenia elementów tłocznika.

Ponieważ wszystko jest powiązane zarówno z oryginalną 
częścią jak i z układem taśmy, system pozwala użytkownikom 

przemieszczać poszczególne etapy oraz dostosowywać zagięcia  
i przetłoczenia, nie tylko dla zapewnienia uzyskania wymaganego 
kształtu, ale także dla jak najbardziej wydajnego wykorzystania 
materiału, oraz zapewnienia, że tłocznik będzie poprawnie 
pracował przez wymagany okres czasu.

Podsumowanie

NX Progressive Die Design, traktowany jako zestaw dodatków 
do NX, jest doskonałym przykładem, co się dzieje, gdy silna 
i wydajna platforma zostanie połączona z bogatym zbiorem 
zaawansowanych, specjalistycznych narzędzi.

Projektowanie tłoczników wielotaktowych jest bardzo 
złożonym procesem, zarówno pod względem skomplikowania 
produktu (tłocznika), jak i w kwestii wytwarzania jego 
komponentów.

W sytuacji, gdy naciski ekonomiczne są tak silne jak nigdy, 
absolutnie konieczne jest posiadanie zdolności nie tylko do 
szybkiej wyceny, ale również do szybkiego dostarczenia produktu 
końcowego. Możliwe jest, że jeśli szukasz takiego narzędzia, to 
pracujesz w środowisku podwykonawcy i może to sprawiać, że te 
zagadnienia są jeszcze bardziej krytyczne.

Minimalizacja ilości materiału odpadowego oraz zdolność do 
szybkiego wprowadzania zmian w projekcie tłocznika są wtedy 
sprawami kluczowymi. Ważna jest też świadomość, że pracuje 
się nad bardzo dochodowym projektem, który musi spełniać 
wymagania klienta. Oczywiście, wszystko to dotyczy również 
tych, którzy pracują nad projektami na potrzeby własnej firmy.

Podsumowując, Siemens PLM stworzył środowisko, które 
przynosi specjalistyczną wiedzę i automatyzację, wspierając 
przemysł, dla którego jest przeznaczone i dostarczając mu bogaty 
zestaw narzędzi umożliwiających pobranie geometrii części, jej 
rozwinięcie i ułożenie na taśmie, a następnie zaprojektowanie 
tłocznika i jego wykonanie w możliwie krótkim czasie.

Poza tym idealnym, zautomatyzowanym procesem pracy, 
możliwe jest również, aby inżynier precyzyjnie dostrajał szczegóły 
projektu oraz ponownie wykorzystywał i dostosowywał dane, 
tam gdzie jest to wymagane. Czy możemy chcieć czegoś więcej?

Serdecznie zapraszamy do spotkania  
z nami na terenie targów  

ITM Polska w Poznaniu  
w dniach 14 - 17.06.2011  

PAWILON 3, STOISKO NR 38
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W dzisiejszych czasach coraz częściej konieczna 
jest obróbka końcowa wyrobów. Zazwyczaj jest to 
gratowanie, czyli usunięcie ostrych krawędzi, ale 
czasem wymagane jest wygładzanie lub polerowanie 
powierzchni. Niemiecka firma OTEC od kilkunastu 
lat specjalizuje się w opracowywaniu technologii 
pozwalających wykańczać masowo drobne detale 
w szybki i ekonomiczny sposób. Krótki czas obróbki, 
bardzo trwałe maszyny oraz długa żywotność wsadów 
ściernych pozwalają oszczędzać czas i pieniądze. 
Procesy obróbki umożliwiają jednolite gratowanie 
wyrobów w kilkanaście minut lub wypolerowanie 
detali do lustrzanej jakości powierzchni. Niezależnie 
od celu obróbki wyrób jest czysty i ma jasną, jednolicie 
obrobioną powierzchnię. Podnosi to wartość wyrobu  
i pozwala na zdobycie bardziej wymagających klientów.

Zdjęcie po lewej - detale po gradowaniu

OBRÓBKA MASOWA W MASZNACH CF

Obróbka masowa najczęściej kojarzy się z dużymi, głośnymi  
i niewygodnymi w obsłudze wibratorami lub urządzeniami przesypowymi. 
Obróbka w takich urządzeniach jest bardzo długa, a wyroby mają 
ciemną, poobijaną powierzchnię. OTEC udowodnił, że wcale nie musi 
tak być. Proces obróbki w urządzeniach CF odbywa się w otwartym 
od góry pojemniku z wirującym dyskiem, zamontowanym na spodzie.  
Wsad ścierny wraz z wyrobami wprawiany jest w ruch i porusza się ruchem 
toroidalnym w pojemniku. Ruch wsadu jest znacznie bardziej intensywny 
niż w tradycyjnych rozwiązaniach, co przekłada się na znacznie krótszy czas 
obróbki. Wyroby poruszają się wraz ze wsadem, co redukuje możliwość 
obijania się wyrobów i ułatwia otrzymanie jednolicie obrobionej powierzchni.  
Podczas obróbki przez pojemnik cały czas przepływa się woda z płynem 
wspomagającym obróbkę, dzięki czemu cały brud powstający podczas 
obróbki jest usuwany z pojemnika roboczego. Umożliwia to otrzymanie 
jasnych, wolnych od zanieczyszczeń powierzchni wyrobów. Po obróbce 
wyroby wysypywane są na sita separacyjne i oddzielane od wsadu 
ściernego.

   Zdjęcie po prawej - pojemnik podczas pracy

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Stosowanie urządzeń odśrodkowych nie gwarantuje jednak zadawalających rezultatów obróbki. Najistotniejszym elementem jest 
dobór wsadu ściernego oraz dopasowanie parametrów procesu. Wybór wsadu nie jest rzeczą prostą, jak by się z pozoru wydawało. 
Wsad musi zapewnić szybką obróbkę, nie blokować się w specyficznych geometriach wyrobu oraz umożliwić łatwą separację wyrobów. 
Dopasowanie parametrów obróbki ma również kluczowe znaczenie. Dzięki dziesiątkom tysięcy testów przeprowadzanych na próbkach 
przesyłanych przez klientów, OTEC zdobył olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie. Oferując swoje maszyny, OTEC dopasowuje je do 
specyficznych wymagań swoich klientów i przedstawia gotowe procesy obróbki. Umożliwia to rozpoczęcie w pełni wydajnej obróbki od 
pierwszego dnia posiadania maszyny.

OBRÓBKA MASOWA DROBNYCH WYROBÓW
OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE !
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SOLIDNA KONSTRUKCJA I NAJLEPSZE MATERIAŁY

Urządzenia CF firmy OTEC wyprodukowane są z materiałów zapewniających im bezproblemową pracę przez długie lata. Pojemnik jest 
odlewem z odpornego na korozję stopu aluminium wyłożonym najlepszej jakości poliuretanem odpornym na ścieranie. Zoptymalizowany 
kształt pojemnika, jak i wirującego dysku, umożliwia 
swobodne poruszanie się wyrobów wraz z wsadem bez 
niebezpieczeństwa obijania się wyrobów. W maszynie 
stosowane są bardzo precyzyjne łożyska w osłonach 
ceramicznych, zapewniające stabilną pracę. Specjalna 
konstrukcja szczeliny z ceramicznymi pierścieniami 
umożliwia obróbkę wyrobów cieńszych niż 0,1 mm oraz 
stosowanie bardzo drobnych wsadów np. korundu. 
Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego 
umożliwiającego zapisanie dziesiątek programów 
obróbki. Niektóre typy CF wyposażane są również 
w wieloetapowe procesy obróbki umożliwiające np. 
szlifowanie i polerowanie w jednym procesie. Te, oraz 
wiele innych zalet sprawiają, że maszyny typu CF 
nie mają sobie równych pod względem wydajności  
i trwałości. 

Zdjęcie obok- przykład obróbki wyrobu poniżej 0,1 mm

KAŻDEMU WEDŁUG POTRZEB

Chcąc umożliwić jak najlepsze dopasowanie urządzenia do potrzeb klienta, OTEC oferuje kilka wielkości pojemników w przeróżnych 
konfiguracjach sterowania. CF może być automatyczną maszyną działającą według wczytanego wieloetapowego programu z stacją 
przesiewu i zawracaniem wsadu lub prostym urządzeniem posiadającym nastawę podstawowych parametrów procesu i sito ręczne. 
Istnieje kilka kształtów wyłożeń poliuretanowych w zależności od rodzaju obrabianych produktów od gładkich ścianek po pofalowane 
powierzchnie zapobiegające zatrzymywaniu się na nich wyrobów. Pojemnik może umożliwiać obróbkę 500 g wyrobów (CF 9) lub 
kilkunastu kilogramów (CF 50). Sprawia to, że klient otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje, aby obrabiać swoje wyroby w jak 
najbardziej ekonomiczny sposób. OTEC jest również otwarty na sugestie klientów, którzy czasem potrzebują maszyny dopasowanej do 
ich linii produkcyjnej.

 PRZEŚLIJ DO NAS PRÓBKI

OTEC Präzisionsfinish GmbH
Dieselstr. 8-12

D-75334 Straubenhardt-Feldrennach 
Germany

Robert Wójcik
kom. 607 769 129
r.wojcik@otec.de

www.otec-online.pl

Zapraszamy na targi SURFEX w Poznaniu

Hala 6A stoisko 89
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GALIKA Sp. z o.o.

Zapraszamy  na  Targi  MACH-TOOL
Poznań, 14-17 czerwca
Hala 3, stoisko 26

Prezentowane 
obrabiarki:

Uniwersalna szlifierka produkcyjna
do zaawansowanych aplikacji  S 41:
 rozstaw kłów 1000 mm
 wysokość kłów nad stołem 225 mm
masa detalu do 250 kg

Elektrodrążarka wgłębna NX 4C:
 przesuwy osi X Y Z:  600 x 400 x 400 mm
 wymiary wanny: 1200 x 800 x 450 mm
 obciążenie stołu do 1500 kg
masa elektrody do 200 kg

ul. Spacerowa 12/4
00-592 Warszawa
tel. (22) 848 24 46
galika-wars@galika.pl

ul. Kolista 25
40-486 Katowice
tel. (32) 735 03 76
www.galika.pl

Automat tokarski TNL18 CNC
do obróbki krótkich i długich detali:
 jednoczesna obróbka 3 narzędziami
 łatwe i szybkie przezbrajanie do

toczenia długich i krótkich detali
 indeksowanie rewolwera przez 

obrotową oś NC
duża przestrzeń obróbcza



Korzystając z okazji publikacji przez wydawnictwo OBERON raportu 
Przecinarki Taśmowe chcielibyśmy polecić Państwu urządzenia marki 
PEGAS-GONDA oferowane przez firmę EKOMET.

Firma PEGAS-GONDA specjalizuje się w produkcji przemysłowych 
przecinarek taśmowych od 20 lat. Fabryka znajduje się w Slavkovie k. 
Brna w Republice Czeskiej. Jest to jedna z wiodących marek na terenie 
całej Europy. Całość produkcji – od etapu konstrukcyjnego przez produkcję 
poszczególnych podzespołów, montaż i kontrolę końcową - odbywa 
się właśnie w Slavkovie - na życzenie Klienta istnieje możliwość wizyty  
w fabryce.

Szeroka gama modeli oraz bardzo wysoka jakość wykonania sprawiają, 
że przecinarki PEGAS-GONDA cieszą się bardzo dużą popularnością oraz 
dobrą opinią wśród użytkowników na terenie całej Polski - z powodzeniem 
pracują od kilkunastu lat w szczególności w segmencie przemysłowym, gdzie 
jednym z podstawowych kryteriów decydujących o doborze urządzenia jest 
jego wytrzymałości, sztywność oraz wydajność przy zachowaniu wysokiej 
jakości i precyzji cięcia.
Przecinarki oferowane są w kilku wersjach:

• grawitacyjne o zakresie roboczym do 360 mm (seria GH),
• półautomatyczne nożycowe o zakresie roboczym do 460 mm (seria 

SHI),
• półautomatyczne dwukolumnowe dedykowane do konstrukcji 

stalowych (seria HORIZONTAL),
• półautomatyczne dwukolumnowe dedykowane do cięcia pakietowego 

(seria CAMEL),
• półautomatyczne dwukolumnowe dedykowane do cięcia materiałów 

pełnych, przeznaczone do bardzo dużych obciążeń produkcyjnych 
(seria HERKULES, GOLEM, BULDOG),

• automatyczne nożycowe o zakresie roboczym do 350 mm oraz 
automatyczne dwukolumnowe o zakresie roboczym do 1200 mm 
(seria A-CNC).
W zależności od modelu przecinarki umożliwiają zacinanie kątów w 

jedną lub dwie strony.
Wśród charakterystycznych cech wyróżniających przecinarki 

PEGAS-GONDA od pozostałych producentów wymienić można kilka 
najważniejszych naszym zdaniem z punktu widzenia niezawodności 
działania oraz możliwości roboczych:

• najnowocześniejsze techniki z zakresu sterowania z użyciem 
serwonapędów i serwomotorów do regulacji parametrów roboczych 

(64. bitowe sterowniki X z systemem ARP),
• unifikacja elementów napędowych oraz sterowania (gwarancja 

szybkiej dostawy części zamiennych),
• prowadnice bezluzowych prowadzące ramie przecinarki  

(w urządzeniach dwukolumnowych),
• markowe przekładnie ślimakowe oraz planetarne o wysokiej sprawności 

przenoszące napęd na piłę taśmową,
• koła napinające wykonywane z tuleją w osi (wyższa wytrzymałość 

ciasnego pasowania łożysk w kole),
• specjalny system wielopunktowego podparcia koła napinającego 

(gwarancja osiowej pracy koła),

• prowadniki piły taśmowej wykonane z węglików spiekanych  
o zwiększonej powierzchni prowadzenia (gwarancja prostopadłości 
cięcia),

• specjalne rozwiązania konstrukcyjne imadeł mocujących (np. obrotowa 
podstawa imadła likwidująca efekt nacinania płyty w czasie cięcia pod 
kątem, półokrągłe lub dzielone w osi cięcia szczęki imadła),

• bardzo szerokie możliwości rozbudowy istniejącego urządzenia 
(dodatkowe szczęki imadła, zaciski pakietu, regulatory siły zacisku 
szczęk imadła, hydrauliczne systemy naciągu taśmy, hydrauliczne 
systemy regulacji kąta cięcia, systemowe rozwiązania w zakresie 
systemów podawczych i odbiorczych bez lub z napędami, zderzaki 
kontrolujące długość odcinanego materiału).
Bardzo ważnym argumentem rekomendującym przecinarki PEGAS-

GONDA jest również gwarancja  profesjonalnego serwisu gwarancyjnego 
i pogwarancyjnego jaki jest realizowany przez autoryzowanego 
przedstawiciela w Polsce – Firmę EKOMET, która może pochwalić się 
kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku i listą kilku tysięcy Klientów. 
Pełna oferta firmy dostępna na stronie www.ekomet.biz oraz www.pegas-
gonda.pl oraz na stałej ekspozycji w magazynie Firmy w Węgrzcach k. 
Krakowa.

Ekomet Mirosław Jagocha
32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 2 Kraków

tel. 12 286-39-20 fax. (+48) 12 285-71-05
ekomet@ekomet.com.pl; www.ekomet.biz

Przecinarki PEGAS-GONDA – precyzyjne  
i wydajne cięcie za rozsądną cenę
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PRODUCENT Behringer GmbH EKOMET Mirosław Jagocha Kamir-DMK sp. z o.o.

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE Awexim Sp. z o. o. EKOMET Mirosław Jagocha Kamir-DMK sp. z o.o.

PARAMETRY Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Typ/model HBP 263A HBV 500A 360 x 500 
GH-LR 

460 X 600 
SHI-LR-F

Macc Special 
380 A

MACC Special 
650 DI

Szerokość cięcia (mm) 300 500 500 600 320 620

Wysokość cięcia (mm) 260 (260 
okrągły)

500 (510 
okrągły) 360 460 290 450

Wymiary taśmy tnącej (mm) 4.640x34x1,1 6.400x54x1,3 4780x34x1,1 5400x41x1,3 3010 5270

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 20-140 20-140 40/80 0-100 38-77 20-90

Płynna regulacja szybkości taśmy (stan-
dard/opcja) standard standard opcja standard opcja standard

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/
analogowa) analogowa analogowa analogowa analogowa cyfrowa cyfrowa

Automatyczne podnoszenie głowicy po 
zakończonym cięciu (standard/opcja) standard standard opcja standard standard standard

Imadło podające materiał, skok w mm 
(standard/opcja)

400 mm 
standard

750 mm 
standard opcja/500 opcja/500 lub 

2000

600 mm stan-
dard/powyżej 
600 mm opcja

opcja

Waga maszyny 1.800kg 3.000kg 700/1350 
automat 1700 800 kg 1250 kg

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak / 7 serwisantów w terenie + 
centrum serwisowe

TAK - serwis u Klienta, możliwość 
rozszeżenia gwarancji do 24 

miesięcy
tak tak

Skład części zamiennych na rynku 
polskim (tak/nie) tak tak TAK TAK tak tak

Cena katalogowa netto (Euro) 37.920,00 70.570,00 6400 12150 12700 12900

Inne sugerowane właściwości Kolumnowa, solidna żeliwna 
konstrukcja.

prosta obsługa, 
konkuren-

cyjna cena w 
stosunku do 
parametrów 
roboczych

bardzo mocna 
konstrukcja, 
dedykowa-
na do cięć 
konstrukcji 
stalowych, 

bardzo dobre 
parametry 

Model 380 A 
to nowocze-

sna, sterowana 
numerycznie, 
przecinarka 
taśmowa.

To maszyna, 
która wyróżnia 

się w swojej 
klasie wieloma 
parametrami.  

ADRES
"Awexim sp. z o.o. 

03-934 Warszawa, ul. Wą-
chocka 1G

EKOMET FORTECZNA 2, 
32-086 WĘGRZCE 

(trasa wylotowa E7 z Krakowa w 
kierunku W-wy)

Kamir-DMK sp. z o.o. ul.
Wita Stwosza 11, 76-200 

Słupsk

OSOBA DO KONTAKTU Edward Buczak, Tomasz 
Zieliński

Mirosław Jagocha, Tomasz 
Jereczek Rafał Kobus

TELEFON/FAX
22 750 78 07, 

 607 218 189, 601 911 961 
"

12 286 39 20, 
604 200 846, 606 697 631

59 848 15 00
fax. 59 848 15 01

WWW/E-MAIL
www.awexim.pl 

e.buczak@awexim.pl, 
t.zielinski@awexim.pl

www.pegas-gonda.pl, 
www.ekomet.biz/e-mail: 
ekomet@ekomet.com.pl

www.kamir.home.pl
kamir@kamir.biz
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PRODUCENT JAESPA Maschinenfabrik

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE STR-Faktor

PARAMETRY Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Typ/model CLASSIC-300-
DG

CLASSIC-500-
DGH

Confort-
260-A

Concept-500-
AP W-260-M Concept-

500/800HAP

Szerokość cięcia (mm) 300 800 320 800 410 800

Wysokość cięcia (mm) 500 500 260 500 260 500

Wymiary taśmy tnącej (mm) 3660x27x0,9 4900x34x1,1 3660x27x0,9 7050x54x1,3 3660x27x0,9 7050x54x1,3

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 35 / 70 m/
min 18 - 110m/min 15 - 100 m/

min
15 - 100m/

min
17 - 106 m/

min
15 - 100m/

min

Płynna regulacja szybkości taśmy  
(standard/opcja) opcja standard standard standard standard standard

Regulacja opadania taśmy  
(cyfrowa/analogowa) analogowa analogowa cyfrowa cyfrowa analogowa analogowa

Automatyczne podnoszenie głowicy po 
zakończonym cięciu (standard/opcja) standard standards standard standards standard standards

Imadło podające materiał, skok w mm  
(standard/opcja) ręcznie opcja standard standards ręcznie opcja

Waga maszyny 950 kG 2.800 kG 1.500 kG 4.000 kG 360 kG 2.600 kG

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Skład części zamiennych na rynku polskim 
(tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Cena katalogowa netto (Euro) 9.100 35.000,- 17.000,- 53.000,- 4.500,- 31.000,-

Inne sugerowane właściwości pionowa 
kątowa

pionowa 
kątowa automat prod. automat prod. - -

ADRES ul. Lucerny 108, 04-687 Warszawa.

OSOBA DO KONTAKTU Krzysztof Strzała

TELEFON/FAX 022-6130689

WWW/E-MAIL strzala@str-faktor.pl
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PRODUCENT IMET Pilous - TMJ (Czechy) TMJ Jesenice

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE RAFELA Rem-Tech Remigiusz Madrowski Sp.j.

PARAMETRY Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Typ/model BS 300/60 
AFI-NC Ktech 450 ARG 300 plus 

SAF
ARG 500 plus 

SAF PP 301 PP 362A

Szerokość cięcia (mm) 300 450 360 620 360 430

Wysokość cięcia (mm) 180 270 290 450 305 360

Wymiary taśmy tnącej (mm) 27-0,9-2765 34-1,1-4250 3110 6040 3660x27x0,9 4400x34x1,1

Szybkość taśmy tnącej (m/min) 18-110 18-100 27 41 16-73 12-115

Płynna regulacja szybkości taśmy (standard/
opcja) standard standard standard standard tak tak

Regulacja opadania taśmy (cyfrowa/analo-
gowa) analogowa cyfrowa analogowa analogowa hydrauliczna hydrauliczna

Automatyczne podnoszenie głowicy po 
zakończonym cięciu (standard/opcja) standard standard Standard Standard Standard Standard

Imadło podające materiał, skok w mm (stan-
dard/opcja)

515 mm 
standard

2000 mm 
standard Standard Standard Opcja Standard, 

500mm

Waga maszyny 680 kg 1900 kg 660 kg 1530 kg 750 kg 1650 kg

Serwis na polskim rynku (tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Skład części zamiennych na rynku polskim 
(tak/nie) tak tak tak tak tak tak

Cena katalogowa netto (Euro) 15250 EUR 43400 EUR 5 812 13 197 10 195 24 530

Inne sugerowane właściwości
Przecinarka 

automatyczna 
NC

Przecinarka 
automatyczna 

CNC ( moż-
liwość aut. 

cięcia kątów 
od 60ow lewo 

do 60ow 
prawo)

Ramię-żeliwny 
odlew Nożycowa 1-słupowa

2-słupowa, 
sterowanie 

CNC (opcja)

ADRES RAFELA, 30-399 Kraków, ul. 
M. Wrony 15 01-111 Warszawa ul. Olbrachta 32

OSOBA DO KONTAKTU Jacek Szostak Mądrowski Remigiusz

TELEFON/FAX tel:603684404; 126622622
fax:126622623

22 837 14 97
22 837 14 97

WWW/E-MAIL www.rafela.com.pl
jacek@rafela.com.pl info@rem-tech.com.pl www.rem-tech.com.pl 
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PRODUCENT TRENNJAEGER KASTO

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE TAK MEGURO

PARAMETRY Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Maszyna mała 
(do Ø300)

Maszyna duża 
(do Ø500)

Typ/model TEBA 300 TEBA 500 TWIN A2 TWIN A5

Szerokość cięcia (mm) 300 620 260 630 x 560

Wysokość cięcia (mm) 300 500 260 560

Wymiary taśmy tnącej (mm) 3110x27x0,9 6040x41x1,3 4530X34X1,1 7400x54x1,6

Szybkość taśmy tnącej  
(m/min) do 90 do 90 20-110 13-127

Płynna regulacja szybkości 
taśmy (standard/opcja) opcja standard standard standard

Regulacja opadania taśmy 
(cyfrowa/analogowa) analogowa analogowa analogowa cyfrowa

Automatyczne podnoszenie 
głowicy po zakończonym 
cięciu (standard/opcja)

standard standard standard standard

Imadło podające materiał, 
skok w mm (standard/opcja) opcja 500 mm opcja 500 mm 750 700/1500

Waga maszyny 660 1530 1700 5200

Serwis na polskim rynku  
(tak/nie) tak tak tak tak

Skład części zamiennych na 
rynku polskim (tak/nie) tak tak tak tak

Cena katalogowa netto (Euro) - - 30 000 ~60 000

Inne sugerowane właściwości cięcie kątowe cięcie kątowe - -

ADRES Wrocław, Heblarska 7 02-619 Warszawa  
ul. Wejnerta 15

OSOBA DO KONTAKTU Sławomir Wiliński Piotr Karsz

TELEFON/FAX 601 20 86 87 22 844 89 96

WWW/E-MAIL wilinski@wagner-
obrabiarki.pl info@meguro.pl

Raport piły taśmowe



Klucz do kolorów oznaczeń stali (Rys.2.)

Przedstawione na plakacie OBERON, w kolejnych wierszach, są 
trzy grupy produktów:

1. Stopy aluminium (na formy wtryskowe, rozdmuchowe  
i ciśnieniowe, wykrojniki do folii, elementy tłoczników, wyposa-
żenie samolotów, części pocisków, zbiorniki ciśnieniowe).

2. Stopy miedzi (na elektrody, radiatory, części form, tarcze do 
zgrzewania liniowego, matryce do spawanie czołowego, formy 
do ciągłego odlewania stali lub aluminium oraz na części dla 
przemysłu elektroenergetycznego).

3. Zestawienie gatunków grafitów (na elektrody do drążenia 
wkładek form, tłoczników, kokil, matryc do kucia, a także wszę-
dzie tam gdzie zawodzą konwencjonalne miedziane elektrody).

Materiałoznawstwo dla każdego cz. 2
- Klucz do plakatu ze stopami aluminium, miedzi i grafitem OBERON
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W drugim artykule z cyklu „Materiałoznawstwo dla każdego” przybliżających właściwości materiałów, z któ-
rymi większość z nas styka się na co dzień, opiszę Państwu drugi z naszych dwóch plakatów – plakat z gatunka-
mi stopów aluminium, miedzi i grafitu OBERON. Już w następnym numerze wpływ pierwiastków stopowych na 
właściwości materiałów oraz przenośne twardościomierze – czyli „instrumenty” przydatne na co dzień każdemu 
narzędziowcowi.
Czym jest plakat ze stopami aluminium, miedzi i grafitem OBE-
RON?

Jest to już druga edycja tego plakatu. Jego wydanie było rozsąd-
nym krokiem towarzyszącym poszerzeniu przez firmę OBERON asor-
tymentu o przedstawione na nim materiały. Co roku zadziwiani jeste-
śmy ilością zapytań o niego na targach, na których się wystawiamy. 

Poprawiamy go na bieżąco, uatrakcyjniamy jego wygląd, zwięk-
szamy przejrzystość i jakość zawartych w nim informacji. Plakat ofe-

rujemy w formacie .PDF do ściągnięcia ze strony www.OBERON.
pl/plakat.htm, na której również można jego papierową wersję, 
wzmocnioną metalowymi listwami, zamówić w „pancernej” tubie. 
Rozdajemy go również w zamian za wizytówki na targach. Co można 
jednak sprawdzić na plakacie wiszącym najczęściej w parze z plaka-
tem o gatunkach stali? Jakie informacje kryją się pod kolorami oraz 
mnóstwem liczb w kolumnach i wierszach?

Dostarczamy stopy aluminium,
miedź i stopy miedzi oraz grafity do drążenia.

Wykonujemy również elektrody grafitowe na zamówienie.

OB
ER

ON
®

* W aluminium uzyskuje się powierzchnię o 3 VDI gorszą.
** Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem przez użytkownika informacji udostępnionych w niniejszym plakacie. 

Stopy aluminium
Symbol,
nazwa Specyfikacja

Skład chemiczny [%] Min. Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Rm [Mpa]

Min. granica 
plastyczności
Rp0,2 [Mpa]

Twardość 
[HB]

Wydłu-
żenie A5 

[%]

Przewod-
ność cieplna 

[W/mK]

Gęstość 
[g/cm3] Zastosowanie

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr

2017/PA6

PN EN PN EN 573-3/Stare PN 2017A/PA6 0,20-0,80 0,70 3,50-4,50 0,40-1,00 0,40-0,80 0,10 0,25 0,15  - 350-390 240-260 110 13-15 130-170 2,80 Stopy aluminium typu 2017 (Werkstoff 3.1325) mają stosunkowo dużą twardość (około 110 HB). Mała odporność na korozję, dobra obra-
bialność i podatność na tłoczenie czy zginanie. Słabo spawalne. Stosowane w niskich i podwyższonych temperaturach (120°C - 180°C). Przy 
budowie form z uwagi na konieczną dobrą polerowalność. Wg starej polskiej normy PN-79/H-82160 oznaczane jako PA6. Niemcy DIN/Werkstof AlCuMg1/3.1325 0,20-0,80 0,70 3,50-4,50 0,40-1,00 0,40-0,80 0,10 0,25 0,15 - 350-390 240-260 110 13-15 130-170 2,80

Rosja GOST 1110/D1 0,20-0,80 0,70 3,50-4,50 0,40-1,00 0,40-0,80 0,10 0,25 0,15 - 350-390 240-260 110 13-15 130-170 2,80

USA ASTM 2017 0,20-0,80 0,70 3,50-4,50 0,40-1,00 0,40-0,80 0,10 0,25 0,15 - 350-390 240-260 110 13-15 130-170 2,80

2024/PA7

PN EN PN EN 573-3/Stare PN 2024/PA7 0,50 0,50 3,8-4,9 0,30-0,90 1,20-1,80 0,10 0,25 0,15 <0,10 360-435 250-290 104-123 12-14 130-170 2,78 Stopy aluminium typu 2024 (Werkstoff 3. 1354) mają bardzo niską odporność na utlenianie. Są niespawalne i średnio się obrabiają. Stop 
używany na wyposażenie samolotów, przekładnie i wałki, śruby, części komputerowe, sprzęgła, części zaworów hydraulicznych, części rakiet 
i amunicji, tłoki, przekładnie ślimakowe i sprzęt ortopedyczny. Wg starej polskiej normy PN-79/H-82160 oznaczane jako PA7.Niemcy DIN/Werkstof AlCu4Mg1/AlCu4Mg2/3.1354            0,50 0,50 3,8-4,9 0,30-0,90 1,20-1,80 0,10 0,25 0,15 <0,10 360-435 250-290 104-123 12-14 130-170 2,78

Rosja GOST 1160/D16 0,50 0,50 3,8-4,9 0,30-0,90 1,20-1,80 0,10 0,25 0,15 <0,05 360-435 250-290 104-123 12-14 130-170 2,78

USA ASTM 2024 0,50 0,50 3,8-4,9 0,30-0,90 1,20-1,80 0,10 0,25 0,15 - 360-435 250-290 104-123 12-14 130-170 2,78

5083/PA13

PN EN PN EN 573-3/Stare PN 5083/PA13 0,40 0,40 0,10 0,40-1,00 4,00-4,90 0,05-0,25 0,25 0,15 - 255-275 105-125 75 11-16 110-120 2,66 Stopy typu 5083 (Werkstoff 3.3547) mają niską twardość, do 75 HB. Niska zawartość miedzi powoduje, że są odporne na korozję. Produ-
kowane w największych gabarytach, grubości do 900 mm. Najlepsza spawalność i odporność na korozję. Posiada również wysoką wytrzy-
małość zmęczeniową. Wg starej polskiej normy PN-79/H-82160 oznaczane jako PA13. Niemcy DIN/ Werkstof AlMg4,5Mn/3.3547 0,40 0,40 0,10 0,40-1,00 4,00-4,90 0,05-0,25 0,25 0,15 - 255-275 105-125 75 11-16 110-120 2,66

Rosja GOST (AMg4,5) 0,40 0,40 0,10 0,40-1,00 4,00-4,90 0,05-0,25 0,25 0,15 - 255-275 105-125 75 11-16 110-120 2,66

USA ASTM 5083 0,40 0,40 0,10 0,40-1,00 4,00-4,90 0,05-0,25 0,25 0,15 - 255-275 105-125 75 11-16 110-120 2,66

5754/PA11

PN EN PN EN 573-3 /Stare PN 5754/PA11 0,40 0,40 0,10 0,50 2,60-3,60 0,30 0,20 0,15 - 190-200 80-120 52-62 10-14 130-170 2,67 Stopy typu 5754 (Werkstoff 3.3535) posiadają średnią wytrzymałość na rozciąganie, wysoką odporność na korozję w warunkach mor-
skich i atmosferze przemysłowej. Odznaczają się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, są podatne do spawania oraz anodowania. Blachy 
aluminiowe 5754 znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu – głównie w przemyśle stoczniowym, chemicznym, spożywczym, 
przy produkcji AGD w architekturze i budownictwie oraz przemyśle samochodowym. Stosowane są na elementy środków transportu, kon-
strukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne. Podane parametry techniczne 
podane zostały dla aluminium w stanie T112. Wg starej polskiej normy PN-79/H-82160 oznaczane jako PA11.

Niemcy DIN/Werkstof AlMg3/3.3535 0,40 0,40 0,10 0,50 2,60-3,60 0,30 0,20 0,15 - 190-201 80-121 52-63 12 130-170 2,67

Rosja GOST - 0,40 0,40 0,10 0,50 2,60-3,60 0,30 0,20 0,15 - 190-202 80-122 52-64 12 130-170 2,67

USA ASTM 5754 0,40 0,40 0,10 0,50 2,60-3,60 0,30 0,20 0,15 - 190-203 80-123 52-65 12 130-170 2,67

6061/45

PN EN PN EN 573-3/Stare PN 6061/PA45 0,40-0,80 0,70 0,15-0,40 0,15 0,80-1,20 0,04-0,35 0,25 0,15 - 280-300 230-250 95 7,5-11,0 167 2,70 Stop aluminium 6061 (Werstoff 3.3214) ma średnią, jak na aluminium, twardość. Charakteryzuje się dobrą odpornością na korozję. Dobrze 
nadaje się do kucia, zginania i tłoczenia. Bardzo dobra spawalność. Jedna z najwyższych wśród stopów aluminium przewodność cieplna.  
Wg starej polskiej normy PN-79/H-82160 oznaczane jako PA45.Niemcy DIN/Werkstof AlMg1SiCu/AlMg1SiCuCr 3.3214 0,40-0,80 0,70 0,15-0,40 0,15 0,80-1,20 0,04-0,35 0,25 0,15 - 280-300 230-250 95 10 167 2,70

Rosja GOST AD33 0,40-0,80 0,70 0,15-0,40 0,15 0,80-1,20 0,04-0,35 0,25 0,15 - 280-300 230-250 95 10 167 2,70

USA ASTM 6061 0,40-0,80 0,70 0,15-0,40 0,15 0,80-1,20 0,04-0,35 0,25 0,15 - 280-300 230-250 95 10 167 2,70

6082/PA4

PN EN PN EN 573-3:2009/Stare PN 6082/PA4 0,70-1,30 0,50 0,10 0,40-1,00 0,60-1,20 0,25 0,20 0,10 - 270-310 200-260 95 [HBW] 6-8 150-190 2,70 Stop aluminium 6082 (Werkstoff 3.2315) mają średnią twardość, około 90 HB. Odporność na korozję. Pomimo wyższej od 5083 twardości daje 
się tłoczyć i zginać. Spawalne. Najlepsza z tych stopów przewodność cieplna, do 190 W/m*K. (stopy miedzi typu AMPCO 940 czy HOVADUR  
K 220 około 200 W/m*K). Wg starej polskiej normy PN-79/H-82160 oznaczane jako PA4.Niemcy DIN/Werkstof AlSi1/3.2315 0,70-1,30 0,50 0,10 0,40-1,00 0,60-1,20 0,25 0,20 0,10 - 275-310 230-260 90 6-10 150-190 2,70

Rosja GOST AD35 0,70-1,30 0,50 0,10 0,40-1,00 0,60-1,20 0,25 0,20 0,10 - 275-310 230-260 90 6-10 150-190 2,70

USA ASTM 6082 0,70-1,30 0,50 0,10 0,40-1,00 0,60-1,20 0,25 0.20 0,10 - 275-310 230-260 90 6-10 150-190 2,70

7022/-

PN EN PN EN 573-3/Stare PN - 0,50 0,50 0,50-1,00 0,10-0,40 2,60-3,70 0,10-0,30 4,30-5,20 < 0,20 - 400-500 310-420 140-165 4-6 130-150 2,77 Stopy aluminium 7022 (Werkstoff 3.4345) posiadają wysokie własności wytrzymałościowe, zbliżone do stali konstrukcyjnych węglowych  
i niskostopowych nie obrobionych cieplnie. Blachy o nazwie handlowej Certal® są stosowane do obróbki głębokich wybrań, do budowy for-
my wtryskowych, ciśnieniowych i rozdmuchowych, elementów tłoczników, części maszyn, narzędzi przemysłowych. W sprzedaży występuje 
również pod nazwą handlową CERTAL®.

Niemcy DIN/Werkstof AlZnMgCu0,5/3.4345 0,50 0,50 0,50-1,00 0,10-0,40 2,60-3,70 0,10-0,30 4,30-5,20 < 0,20 - 400-500 310-420 140-165 4-6 130-150 2,77

Rosja GOST brak (~1915) - - - - - - - - - - - - - - -

USA ASTM 7022 0,50 0,50 0,50-1,00 0,10-0,40 2,60-3,70 0,10-0,30 4,30-5,20 - - 400-500 310-420 140-165 4-6 130-150 2,77

inne CERTAL < 0,50 < 0,50 0,50-1,00 0,10-0,40 2,60-3,70 0,10-0,30 4,30-5,20 < 0,20 - 400-500 310-420 140-165 4-6 130-150 3,77

7075/PA9

PN EN PN EN 573-3/Stare PN 7075/PA9 0,40 0,50 1,20-2,00 0,30 2,10-2,90 0,18-0,28 5,10-6,10 0,20 - 480-540 390-470 130-161 [HBW] 6-8 130-160 2,80 Stopy aluminium 7075 (Werkstoff 3.4364) mają wysokie właściwości wytrzymałościowe, bardzo dobra przewodność cieplna, średnia od-
porność na korozję. Bardzo dobra skrawalność i polerowalność. Doskonały do obróbki elektroerozyjnej. Średnio podatny stop do obróbki 
galwanicznej. Formy rozdmuchowe, formy na tworzywa piankowe, płyty, podstawy, głowice prowadzące i stemplowe w tłocznikach i wy-
krojnikach. Im wyższa grubość blchy tym niższa twardość. Wg starej polskiej normy PN-79/H-82160  oznaczane jako PA9.

Niemcy DIN/Werkstof AlZnMgCu1,5/3. 4364 0,40 0,50 1,20-2,00 0,30 2,10-2,90 0,18-0,28 5,10-6,10 0,20 - 480-540 390-470 130-161 [HBW] 6-8 130-160 2,80

Rosja GOST - (~W95) 0,40 0,50 1,20-2,00 0,30 2,10-2,90 0,18-0,28 5,10-6,10 0,20 - 480-540 390-470 130-161 [HBW] 6-8 130-160 2,80

USA ASTM 7075 0,40 0,50 1,20-2,00 0,30 2,10-2,90 0,18-0,28 5,10-6,10 0,20 - 480-540 390-470 130-161 [HBW] 6-8 130-160 2,80

7xxx HOKOTOL 
ALUMOLD

HOKOTOL® ~EN AW-7050 0,20 0,30 1,20-2,60 0,15 1,8-2,6 0,10 5,7-7,6 0-0,06 0,08-0,25 500-575 470-535 180 3-8 155 2,83 HOKOTOL®, ALUMOLD® czy ALUMEC ® to stopy typu 7xxx. Posiadają najwyższą twardość, do 190 HB. W stosunku do 7075 mają wyższą 
i bardziej wyrównaną twardość w całym przekroju. Są w podstawowym składzie chemicznym mało odporne na korozję. Trudno je produko-
wać w dużych grubościach, tj. powyżej 350 mm. Najlepsza obrabialność skrawaniem i najwyższa twardość.ALUMOLD® 500 - 0-0,30 0-0,35 1,6 0-0,1 2,4 0-0,05 6,0 0-0,06 0,08-0,25 524 623 180 7-9 175-185 2,92

pozostałe - 0-0,30 0-0,35 1,5-2,6 0-0,1 1,8-2,6 0-0,05 5,7-7,6 0-0,06 0,08-0,25 485-575 470-535 180 2-8 150-190 2,80-2,95

Miedź, stopy miedzi
Symbol,
nazwa Specyfikacja

Skład chemiczny [%] Gęstość 
[g/cm3]

Twardość 
[HB]

Wydłuże-
nie A5%

Przewodność 
elektryczna 
[m/Ωmm2]

Przewodność cieplna [W/mK]
Zastosowanie

Co Ni Al. Sn Sb Pb Zn Fe As Bi P S Be Cr Si Cu Zr inne 20 °C 120 °C 200 °C

M1E

PN PN-7/H-82120 Cu 99,9 E - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 < 0,005 < 0,003 < 0,005 < 0,002 < 0,001 - - - - - > 99,9 - - 8,9 50 45 59 397 - - Miedź M1E-ECu58-CuETP — katodowa przetopiona charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością elektryczną. Zawartość czystego pier-
wiastka miedzi (Cu) wynosi 99,99%. Nadaje się do emaliowania i wyżarzania rafinującego. Używana do elektrodrążenia. Zastosowanie znajduje  
w przemyśle elektrycznym, elektrotechnicznym, na instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, ciepłej i zimnej wody, grzewcze, gazowe, prze-
ciwpożarowe, zraszające, klimatyzacyjne, pokrycia dachów, rynny, architektoniczne elementy zdobnicze, okucia budowlane, przy wytwa-
rzaniu aparatury dla przemysłu chemicznego i spożywczego, na chłodnice, aparaty chemiczne, destylacyjne, obwody drukowane i części 
maszyn elektrycznych.

EN C101 Cu-ETP - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 < 0,005 < 0,003 < 0,005 < 0,002 < 0,001 - - - - - > 99,9 - - 8,9 50 45 59 397 - -

Niemcy DIN1787 E-Cu58 - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 < 0,005 < 0,003 <0,005 < 0,002 < 0,001 - - - - - >9 9,9 - - 8,9 50 45 59 397 - -

Francja AFNOR A 53301 - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 < 0,005 < 0,003 < 0,005 < 0,002 < 0,001 - - - - - > 99,9 - - 8,9 50 45 59 397 - -

Rosja GOST 859-78 M1 - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 < 0,005 < 0,003 < 0,005 < 0,002 < 0,001 - - - - - > 99,9 - - 8,9 50 45 59 397 - -

USA ASTM ETP C11000 - < 0,002 - < 0,002 < 0,002 < 0,005 < 0,003 < 0,005 < 0,002 < 0,001 - - - - - > 99,9 - - 8,9 50 45 59 397 - -

AMPCO® 18

PN - - - - 10,5 - - - - 3,5 - - - - - - - reszta - < 0,5 7,45 192 14 7 63 - - Swoją wyjątkową wytrzymałość na zużycie i zmęczenie stop ten zawdzięcza kontrolowanej podwójnej fazie α i β Stop ten charakteryzuje 
się wysoką wytrzymałością, połączoną z dobrą ciągliwością i niezwykłą twardością. Fizyczną charakterystykę stopu można zmienić przy 
pomocy obróbki cieplnej (AMPCO® 18.22, 18.23 i 18.136). Przemysł narzędziowy przyjął stop AMPCO® 18 jako standardowy materiał dla 
wszystkich zastosowań wymagających dobrych właściwości poślizgowych, wytrzymałości na zużycie i zmęczenie, twardości i/lub wytrzy-
małości na odkształcenia pod obciążeniem. Stop AMPCO® 18 stosowany jest w stalowniach w postaci nakrętek, wodzików (z których wiele 
zostało odlanych „na wymiar”), przekładni, klinów i bezpieczników w walcarce, a także na łożyska, prowadnice, wkładki rdzeniowe, łożyska 
wałkowe i narzędzia zginające. AMPCO® 18 cechuje się znakomitą odpornością na utlenianie i jest stosowany podczas wytrawiania takich 
elementów, jak haki, klatki, rozpórki, itp. Posiada atest na kontakt z żywnością.

EN - - - - 10,5 - - - - 3,5 - - - - - - - reszta - < 0,5 7,45 192 14 7 63 - -

Niemcy - - - - 10,5 - - - - 3,5 - - - - - - - reszta - < 0,5 7,45 192 14 7 63 - -

Francja - - - - 10,5 - - - - 3,5 - - - - - - - reszta - < 0,5 7,45 192 14 7 63 - -

Rosja - - - - 10,5 - - - - 3,5 - - - - - - - reszta - < 0,5 7,45 192 14 7 63 - -

USA - - - - 10,5 - - - - 3,5 - - - - - - - reszta - < 0,5 7,45 192 14 7 63 - -

AMPCOLOY® 83

PN PN-2/H-87060 BB2 Co+Ni 0,5 - - - - - - - - - - - 2,0 - - reszta - < 0,5 8,23 350 5 12,8 106 120 135 AMPCOLOY® 83 bywa stosowany przez producentów form do tworzy sztucznych do wytwarzania kokil i wkładek do form, kołków chłodzą-
cych i form główkowych lub płyt dennych dla form do wydmuchiwania butelek z tworzywa oraz tam, gdzie wymagana jest duża odporność na 
zużycie lub dobre właściwości mechaniczne, w połączeniu z dobrą przewodnością elektryczną lub cieplną, jak np. spawanie czołowe i czoło-
we iskrowe, części komponentów elektrycznych. Jako, że stop zawiera 2% berylu, podczas obróbki związanej z uwalnianiem pyłu lub oparów  
(np. szlifowanie na sucho, wygładzanie lub spawanie) należy zabezpieczyć drogi oddechowe, oczy i skórę. Konwencjonalna obróbka 
maszynowa (np. frezowanie czy toczenie) nie jest zasadniczo uważana za niebezpieczną. AMPCOLOY® 83 posiada własności pomiędzy 
MOLDMAX® HH i MOLDMAX LH®

EN 101C A4/2 Co+Ni 0,5 - - - - - - - - - - - 2,0 - - reszta - < 0,5 8,23 350 5 12,8 106 120 135

Niemcy DIN17672 2.1247 Co+Ni 0,5 - - - - - - - - - - - 2,0 - - reszta - < 0,5 8,23 350 5 12,8 106 120 135

Francja AFNOR UBe2 Co+Ni 0,5 - - - - - - - - - - - 2,0 - - reszta - < 0,5 8,23 350 5 12,8 106 120 135

Rosja - - Co+Ni 0,5 - - - - - - - - - - - 2,0 - - reszta - < 0,5 8,23 350 5 12,8 106 120 135

USA CDA RWMA C17200 Class 4 Co+Ni 0,5 - - - - - - - - - - - 2,0 - - reszta - < 0,5 8,23 350 5 12,8 106 120 135

AMPCOLOY® 95

PN PN-H-87060 BC2 Co+Ni 2,0 - - - - - - - - - - 0,5 - - reszta - < 0,5 8,75 220 10 28 217 235 254 Dzięki nieznacznie lepszym właściwościom mechanicznym AMPCOLOY® 95 znalazł swoje własne zastosowania głównie przy produkcji elektrod 
do spawania punktowego i elektrod do spawania krzyżowego. Stosowany na osady elektrod oraz tarcz spawalniczych do stali nierdzewnych, 
monelu i stopów niklu, na matryce do spawania iskrowego, na końcówki nurników dla maszyn do odlewania aluminium pod ciśnieniem, na części 
form wtryskowych dla tworzyw sztucznych wymagających wysokiej przewodności cieplnej.  Jako, że stop zawiera 0,5% berylu, podczas obróbki 
związanej z uwalnianiem pyłu lub oparów (np. szlifowanie na sucho, wygładzanie lub spawanie) należy zabezpieczyć drogi oddechowe, oczy  
i skórę. Konwencjonalna obróbka maszynowa (np. frezowanie czy toczenie) nie jest zasadniczo uważana za niebezpieczną. 

EN CW 103C A3/1 Co+Ni 2,0 - - - - - - - - - - - 0,5 - - reszta - < 0,5 8,75 220 10 28 217 235 254

Niemcy DIN17666 2.1285 Co+Ni 2,0 - - - - - - - - - - - 0,5 - - reszta - < 0,5 8,75 220 10 28 217 235 254

Francja AFNOR UK2Be Co+Ni 2,0 - - - - - - - - - - - 0,5 - - reszta - < 0,5 8,75 220 10 28 217 235 254

Rosja GOST 4134-75 CuCd1 Co+Ni 2,0 - - - - - - - - - - - 0,5 - - reszta - < 0,5 8,75 220 10 28 217 235 254

USA CDA RWMA C17500-510 Class 3 Co+Ni 2,0 - - - - - - - - - - - 0,5 - - reszta - < 0,5 8,75 220 10 28 217 235 254

AMPCOLOY® 
940

PN - - - 2,5 - - - - - - - - - - - 0,4 0,7 reszta - - 8,71 210 13 28 208 226 243 AMPCOLOY® 940 to opatentowany stop spełniający wymagania użytkowników RWMA klasy 3, nie zawierający berylu. Rygorystyczne przepisy 
BHP w krajach uprzemysłowionych dotyczące ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w przemyśle przyczyniły się do opracowania 
tego stopu. AMPCOLOY® 940 zastępuje AMPCOLOY® 95 w praktycznie wszystkich zastosowaniach. Stop ten stosowany jest wszędzie tam, 
gdzie wymagane są dobre właściwości mechaniczne oraz dobra przewodność elektryczna lub termiczna, np. osady elektrod i elektrody do 
spawania punktowego, tarcze do zgrzewania liniowego, matryce do spawania czołowego i garbowego, głównie dla stali nierdzewnej i monelu, 
na końcówki nurników dla maszyn do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą oraz części form do wtryskowego odlewania elementów  
z tworzyw sztucznych, dysze wtryskowe i kołki chłodzące oraz na bębny hamulcowe dla roli nawijających papier oraz części dla przemysłu 
elektroenergetycznego. Posiada atest na kontakt z żywnością. AMPCOLOY® 940 posiada lepszą przewodność cieplną od AMPCOLOY® 83, ale 
przy niższej twardości.

EN - - - 2,5 - - - - - - - - - - - 0,4 0,7 reszta - - 8,71 210 13 28 208 226 243

Niemcy - - - 2,5 - - - - - - - - - - - 0,4 0,7 reszta - - 8,71 210 13 28 208 226 243

Francja - - - 2,5 - - - - - - - - - - - 0,4 0,7 reszta - - 8,71 210 13 28 208 226 243

Rosja - - - 2,5 - - - - - - - - - - - 0,4 0,7 reszta - - 8,71 210 13 28 208 226 243

USA RWMA Class 3 - 2,5 - - - - - - - - - - - 0,4 0,7 reszta - - 8,71 210 13 28 208 226 243

AMPCOLOY® 
944

PN - - - 7,0 - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 90,0 - < 0,5 8,69 285 5 32,67 156 170 190 AMPCOLOY® 944 jest używany wszędzie, gdzie wymagana jest dobra przewodność cieplna przy jednocześnie wysokich właściwościach 
mechanicznych i gdzie używane są brązy berylowe. Stosowany do osadzenia elektrod, na elektrody do spawania punktowego, tarcze do 
zgrzewania liniowego, matryce do spawania czołowego i garbowego głównie stali nierdzewnej i monelu, na końcówki nurników dla maszyn 
do odlewania pod ciśnieniem z zimną komorą oraz na części form do wtryskowego odlewania elementów z tworzyw sztucznych, dysze 
wtryskowe i kołki chłodzące.

EN - - - 7,0 - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 90,0 - < 0,5 8,69 285 5 32,67 156 170 190

Niemcy - - - 7,0 - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 90,0 - < 0,5 8,69 285 5 32,67 156 170 190

Francja - - - 7,0 - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 90,0 - < 0,5 8,69 285 5 32,67 156 170 190

Rosja - - - 7,0 - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 90,0 - < 0,5 8,69 285 5 32,67 156 170 190

USA RWMA Class 4 - 7,0 - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 90,0 - < 0,5 8,69 285 5 32,67 156 170 190

AMPCOLOY® 
972

PN PN-79/H-87053 MHY CuZrCr - - - - - - - - - - - - - 1,0 - reszta 0,12 0,1 8,87 152 20 51 333 350 367 AMPCOLOY® 972 to stop na bazie miedzi utwardzanej wydzieleniowo. Po obróbce cieplnej stop zachowuje właściwości mechaniczne oraz 
dobrą ciągliwość w zakresie temperatur od 300°C do 500°C. Głównymi cechami tego stopu są wysoka przewodność elektryczna i znakomite 
właściwości mechaniczne. AMPCOLOY® 972 stosuje się na koła do spawania oporowego, na formy do ciągłego odlewania stali lub alumi-
nium, na styki ślizgowe, pierścienie zwarciowe wirników oraz na części dla przemysłu elektroenergetycznego.

EN CW 106C - - - - - - - - - - - - - - 1,0 - reszta 0,12 0,1 8,87 152 20 51 333 350 367

Niemcy DIN 44759 2.1293 - - - - - - - - - - - - 1,0 - reszta 0,12 0,1 8,87 152 20 51 333 350 367

Francja AFNOR UC1Zr - - - - - - - - - - - - - 1,0 - reszta 0,12 0,1 8,87 152 20 51 333 350 367

Rosja GOST 18175 BrHCr - - - - - - - - - - - - - 1,0 - reszta 0,12 0,1 8,87 152 20 51 333 350 367

USA CDA C18150  C18200 - - - - - - - - - - - - - 1,0 - reszta 0,12 0,1 8,87 152 20 51 333 350 367

- RWMA Class2, CuCr1Zr - - - - - - - - - - - - - 1,0 - reszta 0,12 0,1 8,87 152 20 51 333 350 367

Grafit
Kategoria Producent Gatunek

Powierzchnia do uzyskania w stali *
Gęstość [g/cm3] Opór właściwy

[µΩm]
Wytrzymałość

na zginanie [Mpa]
Twardość

w skali Shore'a 
Średni rozmiar ziarna

 [µm] Zastosowanie
VDI Ra

30 - 35 VDI

MERSEN ELLOR®+18 35 6,30 1,78 13,7 45 55 12 Grafit ELLOR®+18 to drobnoziarnisty grafit pozwalający na użycie wysokiej wartości natężenia prądu, uzysku-
jąc przy tym znaczną szybkość drążenia. Stosowany do obróbki zgrubnej, jak i półwykańczającej. Opracowany do stoso-
wania we wszystkich typach EDM. Szybkie drążenie, połączone z dobrą jakością powierzchni oraz małe zużycie elektro-
dy przy relatywnie niskiej cenie. Drążenie matryc do kucia, form do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wkładek kokili. 
Grafit ELLOR®+20 to drobnoziarnisty grafit o wysokiej wytrzymałości oraz gęstości, przydatny do produkcji form wtryskowych. Maksy-
malna wytrzymałość na temperaturę równa 2700°C. Opracowany do stosowania we wszystkich typach EDM. Szybkie drążenie, połączone 
z dobrą  jakością powierzchni, oraz małe zużycie elektrody przy relatywnie niskiej cenie. Drążenie matryc do kucia, form do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, oraz wkładek kokili.

MERSEN ELLOR®+20 33 4,50 1,81 12,4 52 65 11

SGL R 8340 32 4,30 1,72 12,0 45 50 15

TOKAI HK-1 30 3,20 1,85 11,0 50 58 11

TOKAI HK-0 33 6,30 1,8 12,0 42 56 13

TOYO TANSO ISEM-2 32 4,60 1,78 11,0 41 55 10

TOYO TANSO ISEM-7 30 5,50 1,75 12,5 50 60 8

25 - 29 VDI

MERSEN ELLOR®+25 27 2,24 1,83 12,2 55 65 9 Grafit ELLOR®+25 to drobnoziarnisty grafit do produkcji form wtryskowych o wysokiej wytrzymałości oraz gęstości i maksymalnej wytrzy-
małości na temperaturę równej 2760°C. Został opracowany do stosowania we wszystkich typach EDM. Jest uniwersalnym grafitem do ob-
róbki tak zgrubnej, jak i wykańczającej. Szybkie drążenie, niskie zużycie elektrody oraz możliwa do uzyskania znakomita jakość powierzchni  
o 2,24 Ra µm. Idealny do drążenie matryc do kucia i form do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wkładek kokili.

SGL R 8500 27 2,24 1,77 14,0 50 65 10

TOKAI HK-15 27 2,24 1,83 12,5 54 62 7

TOYO TANSO ISEM-8 28 5,6 1,78 13,4 52 63 8

22 - 24 VDI
POCO EDM-180 23 - 1,78 13,0 58 66 11 Grafit EDM-180 jest izotropowym (równokierunkowym) drobnoziarnistym grafitem zapewniającym dobrą trwałość, szybkość drążenia  

i jakość powierzchni. Najtańszy spośród grafitów POCO zapewnia dobrą+K34 powtarzalność kształtów elektrody i wykonywanych otwo-
rów. Drążenie matryc do kucia, wkładek kokili, dużych form rozdmuchowych. Wysokiej jakości zgrubne elektrody. Bardzo duże elektrody 
bez ścisłych tolerancji wymiarowych.

TOKAI - - - - - - - -

SGL R 8510 25 1,75 1,83 13,0 - 95 10

21 - 24 VDI

POCO EDM-200 22 1,26 1,82 12,0 62 64 <10 Grafit EDM-200 jest izotropowym (równokierunkowym) drobnoziarnistym grafitem zapewniającym dobrą trwałość, szybkość drążenia  
i jakość powierzchni. Przy swej średniej cenie EDM-200 zapewnia wspaniałą powtarzalność kształtów elektrody i wykonywanych otwo-
rów. Drążenie matryc do kucia, wkładek kokili, dużych form rozdmuchowych. Wysokiej jakości zgrubne elektrody. Bardzo duże elektrody 
bez ścisłych tolerancji wymiarowych. Grafit ELLOR®+30 i ELLOR®+40 to seria super drobnoziarnistych izotropowych grafitów o wysokiej 
wytrzymałości oraz gęstości do produkcji form wtryskowych. Maksymalna wytrzymałość na temperaturę równa 2760˚C. Opracowany do 
zastosowania we wszystkich typach EDM. Pozwalający uzyskać wyjątkowo dobrą jakość powierzchni do 1,6 Ra µm przy bardzo niskim zu-
życiu elektrody. Charakteryzuje go szybkie drążenie oraz atrakcyjna cena.

MERSEN ELLOR®+30 24 1,60 1,84 13,7 65 <80 8

MERSEN ELLOR®+40 24 1,60 1,78 12,7 60 60 7

SGL R 8650 23 1,50 1,83 14,0 - 95 7

TOKAI HK-2 24 1,62 1,82 13,5 64 64 7

TOKAI HK-20 22 1,26 1,82 12,0 65 60 6

20 - 23 VDI
POCO EDM-C200 23 1,52 3,05 2,0 89,6 60 <10 Grafit EDM-C200 to drobnoziarnisty grafit impregnowany miedzią. Zalecany tam, gdzie szybkość drążenia, zużycie elektrody i jakość wykona-

nej powierzchni jest ważna. Użytkownicy wybierają ten grafit wtedy, kiedy chcą skompensować niedostateczne warunki płukania. Elektrody  
z drobnymi szczegółami, w których wytrzymałość jest bardzo ważna. Cięcie materiałów dla przemysłu lotniczego. Drążenie brązu, także 
berylowego i innych stopów miedzi. Drążenie wkładek do form do tworzyw sztucznych. Drążenie małych otworów

MERSEN ELLOR®+20C 22 1,26 3,00 27,0 110 64 10

SGL - - - - - - - -

19 - 20 VD
MERSEN ELLOR®+50 19 0,96 1,86 12,7 76 80 5 Grafit ELLOR®+50 jest drobnoziarnistym grafitem o jednej z najwyższych gęstości i jednym z najdrobniejszych ziaren. Nadaje się na elektrody 

zgrubne i wykańczające o niskim zużyciu, a także na zgrubne elektrody z dużą liczbą szczegółów. Gwarantuje najniższe zużycie elektrody ze 
wszystkich grafitów z rodziny ELLOR®.TOKAI HK-75 20 1,00 1,82 16,5 66 72 4

15 - 18 VDI

POCO EDM-1 18 0,80 1,66 19,0 52 70 <5 Grafit EDM-1 jest najtańszym izotropowym (równokierunkowym) superdrobnoziarnistym grafitem w grupie grafitów o wielkości ziarna  
< 5µm, jaki można kupić w POCO. Oprócz dobrej trwałości, szybkości drążenia i jakości powierzchni niski koszt osiągany jest poprzez pro-
dukcję wymaganych dużych bloków. Elektrody z niezbyt skomplikowanymi kształtami. Zgrubne i wykańczające elektrody o niskim zużyciu. 
Otwory we wkładkach do wyciskania. Zgrubne elektrody z dużą liczbą szczegółów. Praca w ślepych zagłębieniach. Drążenie wkładek do 
form i tłoczników.

MERSEN ELLOR® DS4 18 0,96 1,88 12,7 90 70 4

TOKAI HK-3 16 0,63 1,84 15,5 88 78 2

TOKAI HK-6 16 0,63 1,86 12,0 85 68 3

TOYO TANSO ISO-63 - - 1,78 15,0 65 76 5

10 - 14 VDI
POCO EDM-3 14 0,50 1,81 14,0 93 76 <5 Grafit EDM-3 jest izotropowym (równokierunkowym) ultradrobnoziarnistym grafitem, który oferuje wysoką wytrzymałość z wybitną trwa-

łością. Bardzo dobra jakość powierzchni, łatwo obrabialny do grubości poniżej 0,1 mm. Drążenie elektrodami z bardzo drobnymi szczegóła-
mi. Drążenie tłoczników i wykrojników. Drążenie wkładek do form do tworzyw sztucznych. Grawerowanie przy użyciu elektrod. Elektrody 
do gwintów.

SGL R 8710 13 0,48 1,88 15,0 85 110 3

TOYO TANSO TTK-4 - - 1,78 14,0 73 72 4

8 - 12 VDI
POCO EDM-C3 8 0,25 3,05 3,0 114 67 <5 Grafit EDM-C3 to wysokiej jakości grafit nasyconym miedzią. Zalecany tam, gdzie szybkość drążenia, zużycie elektrody i jakość wykonanej powierzch-

ni jest ważna. Użytkownicy wybierają ten grafit na delikatne elektrody, ale także wtedy, kiedy chcą skompensować niedoświadczenie operatora lub 
niedostateczne są warunki płukania. Elektrody z bardzo drobnymi szczegółami, w których wytrzymałość jest bardzo ważna. Elektrody do gwintów. 
Cięcie materiałów dla przemysłu lotniczego. Obróbka węglików. Drążenie wkładek do form do tworzyw sztucznych. Drążenie małych otworów.

TOKAI - - - - - - - -

TOYO TANSO TTK-4C - - 2,90 25,4 107 60 4

< 10 VDI
POCO EDM-AF5 6 0,20 1,80 17,0 117 87 <1 Grafit EDM-AF5 to najlepszy materiał dostępny obecnie na rynku. Mały rozmiar ziarna gwarantuje fantastyczną wytrzymałość, uzyskanie 

dobrego wykończenia powierzchni i dużą szybkość drążenia przy minimalnym zużyciu elektrody. Bardzo szczegółowe elektrody do grawe-
rowania, detale trudne do uzyskania w obróbce skrawaniem, delikatne i łamliwe elektrody, elektrody do gwintowania, prace wymagające 
dobrego wykończenia. Drążenie skomplikowanych form i tłoczników.

TOKAI - - - - - - - -

SGL - - - - - - - -

Plakat OBERON Robert Dyrda 02/2011
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Dostarczamy stopy aluminium,
miedź i stopy miedzi oraz grafity do drążenia.

Wykonujemy również elektrody grafitowe na zamówienie.
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1. Stopy aluminium

2. Stopy miedzi

3. Gatunki grafitu

Rys.1. Plakat aluminium OBERON [źródło: materiały producenta] Rys.2. Główne wiersze w plakacie OBERON (opracowanie własne)
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Rys.3. Zdjęcie Główne kolumny w plakacie OBERON (opracowanie 
własne)

Krajowe i zagraniczne normy hutnicze (kolumna A Rys.3.)

Zauważamy, że w kolumnie A z Rys.3., niektóre gatunki wyróż-
nione są (jak i na plakacie z gatunkami stali) ciemniejszym kolorem. 
Są to stopy aluminium wymienione (o ile to możliwe) ze starej nor-
my PN i/lub jej aktualnym odpowiednikiem PN/EN. Pod nimi zaś 
znajdują się cztery odpowiedniki danego gatunku stali wg norm 
zagranicznych. Dlaczego cztery? Przyczyna jest dość prozaiczna – 
więcej nie zmieściłoby się na plakacie. Informacje te rozszerza na-
sza, wspominana ostatnio, witryna: www.oberonrd.pl. 

Rys.4. Odpowiedniki stopu aluminium 7075 (PA9) [źródło: mate-
riały producenta]

Oprócz polskich, funkcjonujących w świadomości krajowych 
narzędziowców równorzędnie, norm, umieściliśmy na plakacie 
również nazwy stopów wg norm niemieckich (DIN/Werkstoff) 
oraz amerykańskiej normy (ASTM) i rosyjskiej (GOST). Co można 
więc zrobić, gdy przyjdzie zamówienie z Niemiec, USA lub Rosji? 
Co robić, jeśli forma lub wykrojnik mają być wykonane wg wskazań 
zagranicznych technologów? Wtedy oprócz telefonu do OBERONu 

możemy „ratować się” OBERONowskim plakatem. 

O pierwiastkach stopowych słów kilka (kolumna B Rys.3.)

Drugą część plakatu stanowi „skład chemiczny”, który bywa 
różnie precyzowany przez krajowe jak i zagraniczne normy. 

O tym, jak poszczególne pierwiastki wpływają na stopy mate-
riałów – już w niebawem w Forum Narzędziowym OBERON w arty-
kułach z cyklu „Materiałoznawstwo dla każdego”.

Rys.5. Zawartość procentowa pierwiastków stopowych stopu alu-
minium 7075 (PA9) [źródło: materiały producenta]

Wracając do pierwiastków w stopach aluminium. Sytuacja  
i tutaj wygląda podobnie jak w przypadku stali narzędziowych.  
W zależności od huty jak i aktualnej ceny pierwiastków stopowych, 
skład chemiczny w granicach określonych przez normy ulega zmia-
nie.

Właściwości – czyli w co inwestujemy (kolumna C Rys.3.)

Rys.6. Właściwości wytrzymałościowe stopu aluminium 7075 (PA9) 
[źródło: materiały producenta]

Stop aluminium 7075 (PA9) twardością i wytrzymałością na 
rozciąganie ustępuje jedynie stopom specjalnym aluminium (HO-
KOTOL®, ALUMOLD®, ALUMEC®). Jest jednak stosunkowo tańszy 
i na składzie firmy OBERON występuje w największej rozpiętości 
średnic i grubości. 

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie jest to najmniejsza siła 
naprężeń jakie są potrzebne do rozerwania próbki w drodze roz-
ciągania.

Czym jest granica plastyczności? Co oznacza przy granicy pla-
styczności to enigmatyczne „0,2”? Granicą plastyczności jest war-
tość naprężenia powodującego trwałe (nieodwracalne) odkształ-
cenie wynoszące 0,2% próbki nazywane jest granicą plastyczności

Twardość to odporność materiału na działanie skupionych sił. 
Podawana najczęściej w skali Brinella dla aluminium. HB jest mam 
nadzieję zrozumiałe (Hardness – twardość, Brinnell – od nazwiska 
szwedzkiego inżyniera, który opracował tę metodę). Co może być 
„niejasne” to skąd to „W” i czemu niekiedy w jego miejscu pojawia 
się „S” (HBS). Pomiar twardości metodą Brinella polega na wciska-
niu w próbkę materiału kulki stalowej lub wykonanej z węglików 
spiekanych – stąd, dla porządku, podawany jest materiał z jakiego 
wykonana była kulka przy dokonywaniu pomiaru.

Dostarczamy stopy aluminium,
miedź i stopy miedzi oraz grafity do drążenia.

Wykonujemy również elektrody grafitowe na zamówienie.
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** Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem przez użytkownika informacji udostępnionych w niniejszym plakacie. Plakat OBERON Robert Dyrda 02/2011
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Wydłużenie – jest to stosunek przyrostu długości pomiarowej 
próbki (mierzony po zerwaniu od granicy pęknięcia) w odniesieniu 
do pierwotnej długości pomiarowej próbki, wyrażony w procen-
tach.

Przewodność cieplna oznacza zdolność danego stopu alumi-
nium do odprowadzania ciepła. Im wyższa jest ta wartość, tym 
większa jest zdolność stopu do odprowadzenia ciepła.

Gęstością nazywamy stosunek masy stopu do zajmowanej 

przez tenże stop przestrzeni (objętości).
Na przykładzie gatunku 7075 (PA9) nie widać wcale różnicy po-

między właściwościami materiału wykonanego wedle różnych norm 
ale fakt ten zawdzięczamy niezwykłej popularności tego stopu na 
formy rozdmuchowe na całym świecie. Jako najtwardszy gatunek 
aluminium w swojej klasie cenowej i dobrej polerowalności, zajmuje 
stałe miejsce w większości narzędziowni. Ktoś może jednak zauwa-
żyć dość dużą rozpiętość twardości 7075. Wynika ona głównie z 
faktu, że wraz z wzrostem grubości blachy spada jej twardość.

Klucz do zastosowania aluminium (kolumna D Rys.3.)

Rys.7. Typowe zastosowania stopu aluminium 7075 (PA9) [źródło: 
materiały producenta]

Ostatnia rubryka na plakacie stali OBERON zawiera typowe za-
stosowania i przeznaczenia. W rezultacie można samemu domyślać 
się, jaki skład i twardości są potrzebne dla danego zastosowania  
i ewentualnie na własną rękę szukać odpowiedników.

Plakat to „za mało”?

W przypadku, gdyby gatunków stopów aluminium na plaka-
cie firmy OBERON było za mało, lub informacje w nim zawarte nie 
wyczerpywałyby Państwa chęci poznania, zapraszam Państwa na 
naszą kolejną stronę internetową www.oberonrd.pl. 

Znajdziecie Państwo na niej szczegółowe charakterystyki ga-
tunków stali, stopów aluminium i miedzi. W przypadku wszelkich 
pytań, prosimy o telefon. Nasi handlowcy postarają się pomóc, do-
radzić i zamówić niezbędny materiał, a już w kolejnej edycji „Mate-
riałoznawstwa dla każdego” – stopy miedzi i grafity.

Jan Dyrda

j.dyrda@oberon.pl

EDM - 180
Nowy gatunek POCO

Daje się łatwo frezować!

OBERON®

Robert Dyrda

Ul. Cicha 15, 88 - 100 Inowrocław
tel. (52) 35 424 00; fax:(52) 35 424 01
www.oberon.pl, oberon@oberon.pl
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Robert Dyrda Ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław, tel. 52 35 424 00; fax 52 35 424 01; j.pankowski@oberon.pl; www.preciz.pl

Wymiary katalogowe

Wersja walcowana

zew. Ø D[mm] wew. Ø d[mm] skok S[mm]
Grubość materiału Długość

wew. [mm] zew. [mm] kg/3000mm

80 17,2 80 2,5 1,2 2,9

90 25,0 90 2,5 1,3 3,2

100 33,7 100 2,5 1,5 3,5

120 33,7 120 2,5 1,3 4,3

125 33,7 125 2,5 1,3 4,5

140 42,4 140 2,5 1,3 5,0

150 48,3 150 3,0 1,6 6,4

160 48,3 160 3,0 1,6 6,8

180 48,3 180 3,0 1,5 7,7

200 48,3 200 3,5 1,7 10,0

200 48,3 200 6,0 2,8 17,6

200 60,3 200 6,0 2,8 17,5

250 60,3 250 4,0 2,0 14,3

250 60,3 250 6,0 3,0 22,0

300 76,1 300 5,0 2,5 21,5

315 76,1 315 5,0 2,4 22,6

350 88,9 350 5,0 2,5 25,0

400 101,6 400 8,0 4,0 47,0

OBERON®

Ślimaki, wstęgi ślimakowe do transportu 
granulatów, wiórów 



www.rubplast.pl

Sosnowi c

16 – 18 listopada 2011

4. Targi Przemysłu  
Tworzyw Sztucznych i Gumy  
oraz Salon Opakowań 

kontakt:  Tomasz Wącirz – menedżer projektu
tel. 32 78 87 543, kom. 510 031 319, e-mail: rubplast@exposilesia.pl

Dynamika. Kontakty. SukcesDynamika. Kontakty. SukcesDynamika. Kontakty. Sukces

wyroby hutnicze – blachy, pręty i rury      hutnictwo stali i metali nieżelaznychwyroby hutnicze – blachy, pręty i rury      hutnictwo stali i metali nieżelaznych

NOWOŚĆ

kontakt: Robert Torka – dyrektor projektu
tel. 32 78 87 512, fax 32 78 87 522, e-mail: steelmet@exposilesia.pl

www.steelmet.pl 

Prestiżowe targi
 Branżowe konferencje
Prestiżowe targi
 Branżowe konferencje

InterSCRAP

18 – 20 października 2011   
Międzynarodowe Targi Stali, Metali 
Nieżelaznych, Technologii i Produktów

Międzynarodowy Salon 
Recyklingu Metali 

tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o, Centrum Targowo-Wystawiennicze
ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec

tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o, Centrum Targowo-Wystawiennicze
ul. Braci Mieroszewskich 124, Sosnowiec
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STABILNY SYSTEM W TWOJEJ 
NARZĘDZIOWNI !

OBERON® Robert Dyrda, ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław
Tel.: (52) 354 24 23, Fax: (52) 354 24 01,

 E-mail: oberon@oberon.pl; Web site: www.oberon.pl, www.system3r.com.pl



GF AgieCharmilles i najszybszy samochód świata

Brzmi to jak Baśń z tysiąca i jednej nocy: Bugatti Veyron wyzwala moc 
1200 KM. Do przekazania tak dużych momentów obrotowych niezbędny 
jest układ napędowy wyprodukowany przy pomocy najbardziej zaawanso-
wanych technicznie obrabiarek.

Wiele rzeczy w samochodzie Bugatti Veyron 16.4 jest po prostu innych. 
I to nie tylko w porównaniu do „zwykłych” samochodów, ale również do 
innych super samochodów. Wyjątkowość tego samochodu oddaje najbar-
dziej jeden z zegarów na desce rozdzielczej, którego maksymalne wskazanie 
to 1200 KM. Nie chodzi tu jednak o prędkościomierz czy wskaźnik obro-
tów na minutę i z pewnością nie o stopnie Celsjusza. Mówimy tu o koniach 
mechanicznych! Tak, Bugatti jest jedynym samochodem na świecie, który 
posiada zegar wskazujący chwilową moc silnika. Jeżeli na przykład jedziesz 
z prędkością 250 km/h, to wskaźnik informuje, że silnik wytwarza obecnie 
moc 270 KM.
Ekstremalny samochód sportowy

Ale to nie wszystko. Kiedy wskazówka mocy jest w maksymalnym 
wychyleniu, to 16-cylindrowy silnik generuje potężne 1200 KM. Jest to 
unikalna cecha, czyniąca z Bugatti Veyron najmocniejszy produkowa-
ny seryjnie samochód na świecie – jego moc jest większa od jakiego-

kolwiek bolidu Formuły 1. Ośmiolitrowy silnik dysponuje momentem 
obrotowym 1250 Nm, wartością wystarczającą dla sporej ciężarówki.   
Jest tylko jeden problem. O ile dla uzyskania takiej mocy i momentu ob-
rotowego potrzeba wysoce zaawansowanej technologii, to prawdziwym 
wyzwaniem jest skonstruowanie pojazdu poruszającego się po drogach 
publicznych, który potrafi tę moc wykorzystać. Dla konwencjonalnych 
układów przeniesienia napędu 1250 niutonometrów to pocałunek śmier-
ci. Specjaliści od układów napędowych z firmy Ricardo z Wielkiej Brytanii, 
budujący skrzynie biegów dla międzynarodowej elity sportów motorowych  
w końcu opracowali rozwiązanie konstruując skrzynię 7-biegową z po-
dwójnym sprzęgłem specjalnie dla  Bugatti w Leamington Spa. Wła-
śnie ta, unikalna skrzynia biegów jest produkowana na maszynie do-
starczonej przez szwajcarski koncern obrabiarkowy GF AgieCharmilles. 
“Wyzwaniem było wyprodukowanie skrzyni biegów, która będzie w stanie 
przenosić tak wysoki moment obrotowy i ciągle osiągać czas zmiany bie-
gu poniżej 150 milisekund” mówi Pieter Roos, inżynier z firmy Ricardo. Dla 
osiągnięcia tych wymogów Ricardo wybrał centrum frezarskie serii Mikron 
HSM produkcji GF AgieCharmilles. Roos dodaje: “Byliśmy pewni, że właśnie 
to 5-osiowe centrum obróbkowe spełni nasze wymagania pod względem 
technologii, jakości i efektywności kosztowej.”

Centra obróbkowe GF AgieCharmilles wykonują układ układu przeniesienia napędu dla demona mocy o nazwie Bugatti Veyron.

• 7.3 SEKUNDY od startu wystarczy do osiągnięcia nie 100, lecz 200 km/h.
• 1 800 000 FRANKÓW SZWAJCARSKICH zapłacisz za kupno Bugatti Veyron – równowartość 106 samochodów Volkswagen Polo.
• 1909 ROK założenia firmy Bugatti. Od 1998 należy do Volkswagen Group.
• 300 SZTUK Bugatti Veyron będzie zmontowanych. 260 sztuk zostało już dostarczonych. Co piąty trafia do Dubaju.
• 431 KILOMETRÓW NA GODZINĘ to maksymalna prędkość modelu Super Sport – najszybszego produkowanego samochodu świata.

Trzy filary innowacji

Mikron HSM 600U – pięcioosiowe centrum frezerskieFO 350 Sp – wgłębne centrum elektroerozyjne FI 240 ccS – drutowe centrum elektroerozyjne

N
F NUMER 03 (48) 2011FORUM NARZĘDZIOWE OBERON

64



Układy napędowe w sportach wyścigowych
“Chociaż centrum obróbkowe GF AgieCharmilles zostało początkowo 

zakupione do produkcji skrzyń biegów do samochodów Bugatti, używane 
jest także do innych projektów  – również w sportach motorowych,” mówi 
Steve Burrows, manager produktu z GF AgieCharmilles UK, opisując opłacal-
ność inwestycji. “Firma Ricardo zakupiła również obrabiarki elektroerozyjne 
GF AgieCharmilles, używane niemal wyłącznie do prac badawczo-rozwojo-
wych w sportach motorowych.”

1. Zegar na desce rozdzielczej wskazujący moc ciągle przypomina kierow-
cy jak niewielka jej część potrzebna jest do poruszania się w ruchu miej-
skim.

2. Przy prędkości powyżej 200 km/h, tylny spoiler działa jako hamulec 
aerodynamiczny. Gdy kierowca naciśnie pedał hamulca, tylne skrzydło 
spoilera ustawia się w niemal pionowej pozycji w ciągu 0.4 s.

3. Wewnątrz zamontowanego centralnie aluminiowego bloku silnika z 16 
cylindrami umieszczono 4 turbo-sprężarki i 64 zawory. Silnik ten jest 
mocniejszy od silników Formuły 1.

4. Wydajne hamulce: Veyron zatrzymuje się z prędkości 100 km/h na od-
cinku 31 m. Przeciętne samochody potrzebują do tego dodatkowo 9 m.

5. Koło kierownicy jest ozdobione inicjałami założyciela firmy Ettore Bu-
gatti.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska  
nr 15 w pawilonie 3 

na targach Mach-Tool w Poznaniu  
w dniach 14 – 17 czerwca - Agie Charmilles sp. z o.o.

Agie Charmilles Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 81, Sękocin Nowy; 05-090 Raszyn

Tel. +48 22 326 50 85, +48 22 326 50 50, Fax +48 22 326 50 99,
www.gfac.com/pl; info.pl@pl.gfac.com
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16. Targi Obrabiarek, 
Narzędzi i Urządzeń 
do Obróbki Materiałów

3. Targi Obróbki, Łączenia 
i Powlekania Blach

www.targi.krakow.pl
www.eurotool.krakow.pl
www.blachtech.pl

targi
Targi w Krakowie Sp. z o.o., Centralna 41a, tel.: 12 6441217, los@targi.krakow.pl

“Targi w Krakowie są dla mnie 
kwintesencją całego roku ciężkiej 
pracy. Właśnie tutaj, na EUROTOOL® 
kończę interesy. Kraków daje mi 
poczucie stabilności, pozwala za-
istnieć na rynku europejskim, gwa-
rantuje osiągnięcie sukcesu na 
skalę międzynarodową. Pod tym 
względem Kraków daje to, czego 
nie dają inne targi. Dlatego Wys-
tawiam się nieprzerwanie od 15 
lat. Lubię tu wracać, bo tu robię 
dobre interesy (...).” Remigiusz 
Koprowski, Fatpol Tools
 
“Kilku wystawców tegorocznego 
EUROTOOLA® spotkałem na tar-
gach organizowanych przez inne 
miasta. Tutaj mogłem ponowić kon-
takty, zakończyć rozpoczęte roz-
mowy, podpisać umowy.” Tomasz
Krawczyk, Intap
 
“Targi BLACH-TECH-EXPO oraz 
EUROTOOL® 2010 zrobiły na nas 
bardzo dobre wrażenie. Dzięki nim 
mieliśmy możliwość zapoznania 
się z najnowszymi technologiami 
w obróbce metalu, nowościami 
polskiego oraz europejskiego prze-
mysłu budowy maszyn, odbyć 
techniczne i biznesowe spotkania 
z przedstawicielami polskich firm 
i przedsiębiorstw. To dało nam 
podstawę do dalszych obustron-
nych kontaktów biznesowych po-
między polskimi, a białoruskimi 
producentami oraz biznesmenami 
zainteresowanymi współpracą. Tar-
gi EUROTOOL® zaliczam do naj-
większych branżowych imprez w 
Europie. Z pewnością weźmiemy 
udział w kolejnej edycji Targów.” 
A.W. Szulgin, Stankozavod Kras-
ny Borets.

“Jesteśmy młoda firmą z Krakowa. 
Dla nas liczy się przede wszystkim 
nawiązywanie kontaktów branżo-
wych. Targi EUROTOOL® oraz 
BLACH-TECH-EXPO stwarzają nam
taką możliwość. Odbyliśmy wiele 
rozmów, dobrze rokujących na 
przyszłość.” Krzysztof Sulikowski,
Roboty Przemysłowe

NOWOŚĆ!
STREFA

KOOPERACJI

NOWOŚĆ!
KALENDARZ

SPOTKAŃ

Wojewoda Małopolski - Stanisław Kracik
Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Nawara
Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski

Patronat honorowy:

Patronat merytoryczny: Patronat prasowy: Patronat internetowy:

Współpraca:


